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ABSTRAK

Sularso, Aji. 2013. Peningkatan Kualitas Pembelajaran Unsur Cerita Rakyat
melalui Pendekatan Contextual Teaching and Learning (CTL) pada Peserta
Didik Kelas V Sekolah Dasar Negeri 3 Pekuncen Kecamatan Jatilawang.
Skripsi, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan,
Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I: Drs. Suwandi, M.Pd.
Pembimbing II: Dra. Sri Ismi Rahayu, M.Pd.

Kata Kunci: pembelajaran, pendekatan pembelajaran Contextual Teaching and
Learning (CTL), kualitas pembelajaran.

Kualitas pembelajaran unsur cerita rakyat kelas V SD Negeri 3 Pekuncen
Kecamatan Jatilawang pada tahun pelajaran 2012/2013 masih rendah. Hal tersebut
disebabkan peserta didik cenderung pasif dalam pembelajaran. Dalam proses
pembelajaran guru lebih mendominasi dengan metode ceramah. Peserta didik
cenderung bosan dan lebih banyak duduk diam pada saat proses pembelajaran.
Untuk menyelesaikan masalah tersebut yakni dengan mengganti pendekatan
pembelajaran. Guru perlu menggunakan pendekatan pembelajaran yang lebih
menitikberatkan pada keaktifan peserta didik. Untuk dapat mengidentifikasi unsur
cerita rakyat dengan baik, maka proses pembelajaran perlu mengaitkan dengan
kehidupan sekitar peserta didik. Apabila hal tersebut dilakukan maka akan
membuat pembelajaran lebih menyenangkan dan tidak membosankan, serta
bermakna. Dengan keadaan tersebut, maka peneliti menggunakan pendekatan
Contextual Teaching and Learning untuk meningkatkan kualitas pembelajaran
unsur cerita rakyat di SD Negeri 3 Pekuncen Kecamatan Jatilawang Banyumas

Subjek penelitian ini yaitu peserta didik kelas V SD Negeri 3 Pekuncen
Kecamatan Jatilawang tahun pelajaran 2012/2013 yang berjumlah 21 orang.
Penelitian dilaksanakan dua siklus. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan
lembar pengamatan performansi guru, aktivitas saat pembelajaran berlangsung,
serta hasil belajar peserta didik. Indikator keberhasilan penelitian ini yaitu skor
performansi guru minimal B (71), persentase keaktifan peserta didik minimal
75%, dan rata-rata nilai hasil belajar peserta didik minimal 70, dengan persentase
ketuntasan minimal 75%.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada siklus I nilai performansi guru
92,33 (A). Persentase keaktifan peserta didik sebesar 59,18%, dan rata-rata nilai
hasil belajar peserta didik 69,88 dengan ketuntasan belajar klasikal 57,14%. Pada
siklus II nilai performansi guru 96,40 (A), persentase keaktifan peserta didik
sebesar 79,93%. Rata-rata nilai hasil belajar peserta didik 86,10 dengan
ketuntasan belajar klasikal 100%. Hasil tersebut menunjukkan adanya
peningkatan pada siklus II. Berdasarkan hasil yang diperoleh, dapat diambil
simpulan bahwa pendekatan pembelajaran Contextual Teaching and Learning
dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Guru hendaknya selalu berusaha
melakukan inovasi untuk memilih pendekatan pembelajaran yang akan digunakan.
Bagi peserta didik disarankan aktif mengikuti proses pembelajaran agar tercipta
suasana kelas yang hidup. Sekolah hendaknya memberikan kesempatan kepada
guru agar dapat berinovasi dan berkreativitas dalam kegiatan pembelajaran.
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BAB 1

PENDAHULUAN

Pada Bab 1 peneliti akan menguraikan mengenai beberapa hal, diantaranya

yaitu latar belakang masalah, permasalahan, identifikasi masalah, pembatasan

masalah, rumusan masalah, pemecahan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat

penelitian. Latar belakang masalah yaitu hal-hal atau masalah yang

melatarbelakangi penelitian ini akan dilakukan. Berdasarkan latar belakang

tersebut maka timbul suatu permasalahan, yaitu sesuatu yang memicu kurang

maksimalnya pembelajaran. Permasalahan tersebut harus ditemukan solusinya

agar pembelajaran dapat maksimal. Identifikasi masalah dilakukan untuk

mengklasifikasi permasalahan yang ada di dalam kelas. Masalah yang sangat

kompleks perlu dibatasi karena keterbatasan peneliti. Selain itu pembatasan

masalah bertujuan agar hasil penelitian dapat maksimal. Secara lebih rinci, akan

diuraikan sebagai berikut ini.

1.1 Latar Belakang Masalah

Manusia dilahirkan ke dunia bagaikan gelas kosong yang belum terisi

apapun. Ibarat kertas putih bersih tanpa ada goresan tinta ataupun pena. Baik dan

buruk manusia bergantung pada manusianya itu sendiri yang melakukannya.

Terlahir sebagai individu, manusia juga merupakan makhluk sosial yaitu makhluk

yang tidak bisa hidup sendiri dan harus hidup berdampingan dengan makhluk

lainnya. Manusia hidup berdampingan untuk memenuhi kehidupannya. Dengan

cara berkomunikasi dan berinteraksi, manusia bisa memenuhi kebutuhannya
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Selama perjalanan hidup, manusia membutuhkan makhluk lainnya seperti halnya

tumbuhan dan hewan. Selain itu, manusia juga membutuhkan manusia lainnya

untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya,

manusia membutuhkan manusia lainnya dengan berinteraksi atau berkomunikasi

dan bertukar informasi. Dalam kegiatan berinteraksi, berkomunikasi, dan bertukar

informasi manusia saling memberi sesuatu hal yang belum diketahui. Proses dari

belum tahu menjadi tahu, dari orang yang belum dewasa menjadi orang dewasa

sering disebut dengan belajar. Ada beberapa pendapatan mengenai pengertian

belajar, diantaranya yaitu Witherington (1952:165) dalam Hanafiah (2010:7)

menyatakan bahwa belajar merupakan perubahan dalam kepribadian yang

dimanifestasikan sebagai pola-pola respons baru yang berbentuk keterampilan,

sikap, kebiasaan, pengetahuan, dan kecakapan. Gagne, Berliner, dan Hilgard

(1970:256) dalam Hanafiah (2010:7) menyatakan bahwa belajar adalah suatu

proses perubahan perilaku yang muncul karena pengalaman. Reber (1988) dalam

Sugihartono (2007: 74) mendefinisikan belajar dalam 2 pengertian. Pertama,

belajar sebagai proses memperoleh pengetahuan, dan kedua, belajar sebagai

perubahan kemampuan bereaksi yang relatif langgeng sebagai hasil latihan yang

diperkuat.  Singer (1968) dalam Siregar (2010: 4) mendefinisikan belajar sebagai

perubahan perilaku yang relatif tetap yang disebabkan praktik atau pengalaman

yang sampai dalam situasi tertentu.

Spears (1955) dalam Siregar (2010:4) mengemukakan pengertian belajar,

yaitu Learning is to observe, to read, to imitate, to try something them selves, to

listen, to follow direction. (Belajar adalah mengamati, membaca, meniru,

mencoba, sesuatu pada dirinya sendiri, mendengar dan mengikuti aturan).”
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Gagne (1977) dalam Siregar (2010:4) mengemukakan Learning is relatively

permanent change in behavior that the result from past experience or purposeful

instruction. (Belajar adalah suatu perubahan perilaku yang relatif menetap yang

dihasilkan dari pengalaman masa lalu ataupun dari pembelajaran yang bertujuan

atau direncanakan).

Sedangkan menurut Hamalik (2011: 27) belajar adalah modifikasi atau

memperteguh kelakuan melalui pengalamann (learning is defined as the

modification or strengthening of behavior through experiencing). Menurut

pengertian ini, belajar merupakan suatu proses, suatu kegiatan dan bukan suatu

hasil atau tujuan. Belajar bukan suatu penguasaan hasil latihan melainkan

pengubahan kelakuan. Menurut Sutikno (2009: 3-4) belajar sebagai suatu proses

usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh suatu perubahan yang

baru sebagai hasil pengalaman sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya.

Pengertian yang lain yaitu menurut Purwanto (2011: 47), Belajar dalam arti luas

adalah semua persentuhan pribadi dengan lingkungan yang menimbulkan

perubahan perilaku.

Iskandarwassid dan Senendar (2010: 4), belajar berarti berusaha

memperoleh kepandian atau ilmu. Kolb (1984) dalam Hansen (2000: 24) learning

as a human adaptation process. It is a process whereby knowledge is created

through the transformation of experience. Belajar sebagai proses adaptasi

manusia. Proses dimana pengetahuan dibuat menuju perubahan pengalaman.

Henderson (1959), pendidikan sering disebut sebagai long life education,

artinya bahwa pendidikan berlangsung seumur hidup atau sepanjang hayat,

dimulai sejak bayi itu dilahirkan sampai meninggal. Pendidikan dapat dilakukan
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sebelum bayi lahir seperti yang dilakukan oleh banyak orang dengan

mendengarkan musik kepada janin dalam kandungan dengan harapan ia bisa

mengajar bayi mereka sebelum ibu melahirkan. Pendidikan berasal dari kata

didik, yang mendapat imbuhan awalan pe- dan mendapat akhiran -an. Depdiknas,

(2008) menyatakan bahwa pendidikan diartikan sebagai proses pengubahan sikap

dan tata laku seseorang atau sekelompok orang dalam usaha mendewasakan

manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan.

Wahyudin (2008: 1) mengemukakan bahwa pendidikan adalah

humanisme, yaitu upaya memanusiakan manusia atau upaya membantu manusia

agar mampu mewujudkan diri sesuai dengan martabat kemanusiaannya. Joesoef

dalam Munib (2010: 31) menegaskan bahwa, pengertian pendidikan mengandung

dua aspek, yakni aspek proses dan aspek hasil. Yang dimaksud dengan proses

adalah proses bantuan, bimbingan, pengajaran dan pelatihan. Sedangkan yang

dimaksud hasil adalah manusia dewasa, susila, bertanggung jawab, dan mandiri.

Dari pengertian pendidikan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pendidikan pada

hakikatnya adalah proses bantuan, bimbingan, pengajaran, dan pelatihan yang

diberikan oleh pendidik kepada peserta didik. Hal tersebut dilakukan untuk

mengembangkan potensi yang ada pada dirinya seperti kemampuan, sikap, dan

bentuk tingkah laku lainnya, sehingga ia mengalami perkembangan kemampuan

yang optimal. Diharapakan dapat menjadikan manusia yang dewasa, susila,

bertanggungjawab, dan mandiri.

Pendidikan yang pertama dan paling utama adalah pendidikan yang

diberikan di dalam keluarga. Di dalam keluarga seorang anak mendapatkan

pendidikan pertama sejak dilahirkan. Di dalam keluarga juga, seorang anak
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diberikan pendidikan untuk mempersiapkan diri bersosialisasi di lingkungan yang

lebih luas lagi, yaitu di lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat. Undang-

Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 31 ayat 1 bahwa, Bangsa

Indonesia menjamin setiap warga negara untuk mendapat pendidikan. Pendidikan

merupakan suatu usaha agar manusia dapat mengembangkan potensi yang

dimilikinya melalui proses pembelajaran.

Pendidikan ada yang bersifat formal, in formal, dan non formal.

Pendidikan formal seperti sekolah dan madrasah. Pendidikan in formal seperti

badan dan yayasan. Sedangkan pendidikan non formal seperti kursus dan sanggar.

Setiap manusia memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang

layak. Pendidikan sangat penting bagi kehidupan. Melalui pendidikan manusia

dapat memperoleh pengalaman yang bermakna bagi dirinya, masyarakat maupun

pembangunan bangsa.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang

Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 ayat 1 bahwa, pendidikan adalah usaha sadar

dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar

peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak

mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Selain itu,

pengertian pendidikan juga dikemukakan oleh Uno (2011: 1) menyatakan bahwa

pendidikan sebagai suatu sistem pencerdasan anak bangsa, dewasa ini dihadapkan

pada berbagai persoalan, baik ekonomi, sosial, budaya, maupun politik. Dalam

pelaksanaan program pendidikan di Indonesia, pemerintah terus berupaya untuk

meningkatkan kualitas pendidikan secara holistik atau menyeluruh. Tidak hanya
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pemerintah, seluruh komponen bangsa baik individu/pribadi ataupun masyarakat

wajib berpartisipasi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Hal tersebut sangat sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, yaitu yang

tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional pasal 3 yang menyatakan bahwa:

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan
membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam
rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk
mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang
beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak
mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan mejadi warga
negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Banyak para ahli yang mengemukakan tentang pengertian pendidikan.

Pendidikan nasional mempunyai dasar dan tujuan yang sangat jelas. Menurut

Sugandi (2007: 21) tujuan pendidikan dalam ketetapan MPR NO IV/MPR/78

tentang GBHN, dinyatakan sebagai berikut ini:

Pendidikan nasional berdasarkan atas Pancasila dan bertujuan
untuk meningkatkan Ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa,
kecerdasaan, keterampilan, mempertinggi budi pekerti,
memperkuat kepribadian, dan mempertebal semangat kebangsaan
agar dapat menumbuhkan manusia-manusia pembangunan yang
dapat membangun dirinya sendiri serta bersama-sama bertanggung
jawab atas pembangunan bangsa.

Selain Sugandi dan Uno, pengertian pendidikan yang lain dikemukakam

pleh Wahyudin. Menurut Wahyudin (2008: 2.4) pengertian pendidikan yaitu,

pendidikan merupakan kegiatan seseorang atau sekelompok orang atau lembaga

dalam membantu individu atau sekelompok orang untuk mencapai tujuan

pendidikan. Dari beberapa uraian mengenai pendidikan, dapat disimpulkan bahwa
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pendidikan adalah kegiatan seseorang atau sekelompok manusia atau lembaga

yang mempunyai tujuan, fungsi, dan dasar untuk mengembangkan potensi yang

ada pada diri manusia. Dengan pengembangan diri tersebut diharapkan mampu

untuk menghadapi segala permasalahan. Dengan adanya pendidikan, maka

manusia menjadi lebih berkualitas.

Namun, untuk menjadi manusia yang berkualitas, maka harus mempunyai

sistem pendidikan yang berkualitas pula. Untuk meningkatkan kualitas pendidikan

di Indonesia, pemerintah berupaya melakukan penyempurnaan kurikulum.

Menurut Sudjana (2008: 4) pengertian kurikulum yaitu sebagai berikut:

Curriculum dalam bahasa Yunani berasal dari kata Curir, artinya
pelari; dan Curere artinya tempat berpacu. Curriculum diartikan
jarak yang harus ditempuh oleh pelari. Mengambil makna yang
terkandung dari rumusan, kurikulum dalam pendidikan diartikan,
sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh/diselesaikan peserta
didik untuk memperoleh ijazah.

Menurut Sudjana (2008: 16), kurikulum adalah sesuatu yang diinginkan

atau dicita-citakan, untuk peserta didik. Dari dua pengertian kurikulum yang

sudah diuraikan, maka dapat disimpulkan bahwa kurikulum adalah seperangkat

alat yang digunakan dalam dunia pendidikan yang berisi tentang tujuan, harapan

atau semua keinginan yang hendak dicapai. Terdapat beberapa perubahan

kurikulum, diantaranya yaitu pada tahun 2004, pemerintah menyempurnakan

kurikulum 1994 menjadi Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK). Pada tahun

2006, Pemerintah mengeluarkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)

untuk menyempurnakan kurikulum 2004. Menurut Mulyasa (2008: 221), KTSP

merupakan kurikulum operasional yang dikembangkan oleh setiap satuan

pendidikan serta merupakan acuan dan pedoman bagi pelaksanaan pendidikan
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untuk mengembangkan ranah pendidikan (pengetahuan, keterampilan, dan sikap)

dalam satuan pendidikan dasar dan menengah. Antara satuan pendidikan yang

satu dengan yang lainnya tentu berbeda, karena melihat kemampuan peserta didik,

guru, dan sekolah (sarana dan prasarana).

Pada KTSP terdapat salah satu mata yang selalu ada di setiap jenjang

pendidikan yaitu mata pelajaran Bahasa Indonesua. Mata pelajaran Bahasa

Indonesia merupakan salah satu mata pelajaran yang wajib diberikan di jenjang

pendidikan dasar dan menengah. Hal tersebut tercantum dalam Undang-Undang

tentang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 pasal 37 ayat 1. Mata

pelajaran Bahasa Indonesia dipersiapkan untuk mencetak peserta didik agar dapat

berinteraksi atau berkomunikasi baik secara lisan maupun secara tertulis. Bahasa

sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Manusia menggunakan bahasa untuk

bekomunikasi atau berinteraksi. Pengertian bahasa juga dkemukakan oleh

Santosa. Menurut Santosa (2008: 3.6) pengertian bahasa adalah sebagi berikut:

Bahasa merupakan sarana untuk saling berkomunikasi, saling
berbagi pengalaman, saling belajar dari yang lain, serta untuk
meningkatkan pengetahuan intelektual dan kesusassteraan
merupakan salah satu sarana untuk menuju pemahaman tersebut.
Standar kompetensi mata pelajaran Bahasa Indonesia adalah
program untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan
berbahasa, dan sikap positif terhadap Bahasa Indonesia.

Mata pelajaran Bahasa Indonesia diberikan di semua jenjang pendidikan

formal. Dengan demikian diperlukan standar kompetensi mata pelajaran Bahasa

Indonesia yang memadai dan efektif sebagai alat berkomunikasi, berinteraksi

sosial, media pengembangan ilmu dan alat pemersatu bangsa. Daerah atau sekolah

dapat secara efektif menjabarkan standar kompetensi sesuai dengan kebutuhan.
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Standar kompetensi mata pelajaran Bahasa Indonesia bersumber pada hakikat

pembelajaran bahasa. Santoso (2008: 3.9) mengemukakan bahwa belajar bahasa

adalah belajar komunikasi, karena itu pembelajaran bahasa harus diarahkan untuk

meningkatkan kemampuan berkomunikasi.

Dari standar kompetensi akan dijabarkan ke dalam kompetensi dasar.

Menurut Santoso (2008: 3.10) kompetensi dasar Bahasa Indonesia SD mencakup

aspek mendengarkan, berbicara, menulis, sastra dan kebahasaan. Dengan

demikian dapat disimpulkan bahwa konsep yang dipelajari dalam Bahasa

Indonesia hendaknya dimulai dari hal-hal yang bersifat konkret, sehingga konsep

Bahasa Indonesia dapat dipahami oleh peserta didik dan hasil belajar peserta didik

lebih bermakna. Agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara optimal, maka

diperlukan upaya untuk memberikan pelayanan pembelajaran yang bermakna bagi

peserta didik dan dapat ditempuh dengan berbagai cara. Salah satu upaya tersebut

yaitu dengan melaksanakan inovasi pembelajaran, misalnya menggunakan

metode, model, maupun pendekatan pembelajaran. Maka peneliti memilih upaya

dalam kebermaknaan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan Contextual

Teaching and Learning (CTL) pada mata pelajaran Bahasa Indonesia.

Penelitian ini akan mengkaji tentang penggunaan suatu pendekatan

pembelajaran untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia. Salah satu pendekatan

pembelajaran yang cocok dan sesuai dengan karakteristik Bahasa Indonesia yaitu

pendekatan pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL). Pendekatan

pembelajaran ini secara tidak langsung menggunakan keterampilan berbahasa

yang meliputi, keterampilan menulis, berbicara (bertanya), menyimak, dan

membaca. Pengertian pendekatan pembelajaran Contextual Teaching and

Learning (CTL) banyak dikemukakan oleh para ahli. Salah satunya yaitu oleh
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Rusman (2012: 187) yang mengemukakan bahwa, pendekatan pembelajaran

Contextual Teaching and Learning (CTL) adalah pendekatan pembelajaran yang

mempunyai keterkaitan setiap materi atau topik pembelajaran dengan kehidupan

nyata.

Peneliti menyadari kualitas pembelajaran Bahasa Indonesia di SDN 3

Pekuncen masih rendah. Hal ini nampak dari keaktifan peserta didik dalam

mengikuti pembelajaran Bahasa Indonesia juga masih rendah. Materi yang

dipelajari disampaikan secara lisan. Peran guru sangat dominan yaitu dengan

menggunakan pendekatan konvensional. Kondisi pembelajaran yang demikian,

penguasaan konsep materi Bahasa Indonesia bersifat verbalistik, sehingga kualitas

hasil belajar tidak dapat bertahan lama. Guru perlu berinovasi dan berkreasi

menerapkan berbagai metode maupun pendekatan pembelajaran yang tepat agar

mempengaruhi kualitas pembelajaran Bahasa Indonesia di SD. Kelengkapan

sarana dan prasarana juga akan mendukung pelaksanaan pembelajaran.

Dari identifikasi masalah tersebut, peneliti menganggap bahwa faktor yang

paling dominan mempengaruhi keaktifan peserta didik pada mata pelajaran

Bahasa Indonesia adalah cara penyampaian materi yang masih menggunakan

pendekatan konvensional. Peserta didik kurang dilibatkan secara aktif dalam

proses pembelajaran. Kurangnya kesempatan peserta didik untuk menemukan

sendiri konsep materi yang dihubungkan dengan kehidupan nyata. Faktor inilah

yang kemudian mempengaruhi hasil daya serap peserta didik pada mata pelajaran

Bahasa Indonesia materi unsur cerita rakyat semester genap tahun 2012/2013

yang hanya mencapai nilai rata-rata 68.
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Penggunaan pendekatan pembelajaran yang digunakan guru dapat

mempengaruhi perolehan hasil belajar peserta didik. Penerapan pendekatan

pembelajaran yang masih bersifat konvensional pada mata pelajaran Bahasa

Indonesia tersebut hasilnya kurang maksimal. Agar hasil pembelajaran di kelas

dapat maksimal, maka guru harus aktif dan kreatif dalam menciptakan suasana

pembelajaran yang menarik dan menyenangkan.

Sesuai dengan fungsi utama bahasa yaitu untuk berkomunikasi dengan

masyarakat dalam kehidupan sehari-hari baik secara lisan maupun secara tertulis.

Maka perlu diterapkan pendekatan pembelajaran yang tepat agar hal tersebut

dapat tercapai. Salah satu pendekatan pembelajaran yang cocok dengan

karakteristik Bahasa Indonesia adalah pendekatan pembelajaran Contextual

Teaching and Learning (CTL). Dengan pendekatan pembelajaran Contextual

Teaching and Learning (CTL) peserta didik dapat menghubungkan sendiri

pengetahuan dan keterampilan berdasarkan pengalaman nyata yang dialaminya

dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, peserta didik juga diajak bekerja dan

mengalami sendiri atau peserta didik mempunyai pengalaman belajar secara

langsung.

Berdasarkan latar belakang, penulis memilih judul penelitian ”Peningkatan

Kualitas Pembelajaran Unsur Cerita Rakyat melalui Pendekatan Contextual

Teaching and Learning (CTL) pada Peserta Didik Kelas V Sekolah Dasar Negeri

3 Pekuncen Kecamatan Jatilawang”. Diharapakan melalui pendekatan

pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL) ini dapat meningkatkan

kualitas pembelajaran Bahasa Indonesia dengan materi unsur cerita rakyat pada

kelas V di SD Negeri 3 Pekuncen Kecamatan Jatilawang.
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1.2 Pemasalahan

Pada pembelajaran Bahasa Indonesia materi unsur cerita rakyat, peserta

didik mengalami kesulitan belajar. Kesulitan belajar yang dimaksud berupa

menjelaskan pengertian dari unsur-unsur cerita rakyat dan sulit dalam

mengidentifikasi unsur cerita rakyat. Dari kedua hal tersebut dianggap sebagai

masalah dalam pembelajaran Bahasa Indonesia materi unsur cerita rakyat di SD

Negeri 3 Pekuncen, Kecamatan Jatilawang. Peserta didik dapat dinyatakan tuntas

belajar jika dapat menjelaskan pengertian dan mengidentifikasi unsur cerita

rakyat. Namun pada kenyataannya, peserta didik masih belum mampu untuk

menjelaskan dan mengidentifikasi unsur-unsur cerita rakyat.

Ada beberapa faktor yang menyababkan peserta didik belum mampu

memenuhi kriteria ketuntasan minimal (KKM). Hal itu terjadi karena cerita rakyat

yang digunakan berasal dari daerah lain. Daerah yang tidak dirasakan secara

langsung oleh peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu,

hambatan atau permasalahan tersebut harus diselesaikan agar pembelajaran unsur

cerita rakyat dapat mencapai hasil yang maksimal.

1.3 Identifikasi Masalah

Pada bagian ini, terdapat uraian mengenai identifikasi masalah yang ada

dalam penelitian. Berdasarkan permasalahan yang terjadi, maka dapat

diidentifikasi beberapa masalah yang mempengaruhi hasil belajar peserta didik di

SD Negeri 3 Pekuncen, Kecamatan Jatilawang. Beberapa hal yang mempengaruhi

hasil belajar peserta didik yaitu performansi guru baik dalam perencanaan maupun

pelaksanaan dan aktivitas peserta didik.
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Hasil belajar peserta didik akan memenuhi kriteria ketuntasan minimal jika

performansi guru dengan menggunakan pendekatan Contextual Teaching and

Learning (CTL) sudah maksimal. Selain itu, terjadinya interaksi antara peserta

didik dan guru juga akan menciptakan keberhasilan dalam proses pembelajaran.

Artinya aktivitas peserta didik yang tinggi dapat menunjang keberhasilan proses

pembelajaran. Performansi guru yang maksimal baik dalam perencanaan maupun

pelaksanaan dan keaktifan peserta didik yang tinggi, maka kemungkinan besar

peserta didik akan memperoleh hasil belajar yang maksimal pula.

Menurut Rifa’i dan Anni (2012: 80-1) ada dua (2) faktor yang

mempengaruhi hasil belajar peserta didik. Faktor yang mempengaruhi hasil

belajar peserta didik yaitu kondisi internal mencakup kondisi fisik; kondisi psikis;

dan kondisi sosial. Untuk faktor eksternal seperti variasi dan tingkat kesulitan

meteri belajar (stimulus) yang dipelajari (direspon), tempat belajar, iklim, suasana

belajar, dan budaya belajar masyarakat akan mempengaruhi kesiapan, proses, dan

hasil belajar.

1.4 Pembatasan Masalah

Pada bagian ini, peneliti menguraikan tentang pembatasan masalah.

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dijelaskan, karena terbatasnya  waktu

dan  kemampuan peneliti, maka peneliti perlu membatasi masalah yang akan

dibahas dalam Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Pembatasan masalah dilakukan

agar dalam penelitian ini memperoleh hasil yang maksimal. Penelitian

memfokuskan pada pendekatan pembelajaran yang akan digunakan dalam

penelitian yaitu pendekatan pembelajaran Contextual Teaching and Learning

(CTL).
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Pada penelitian ini akan dibahas “apakah melalui pendekatan pembelajaran

Contextual Teaching and Learning (CTL) akan dapat mengatasi permasalahan

khususnya dalam pembelajaran unsur-unsur cerita rakyat yang terjadi di SD

Negeri 3 Pekuncen, Kecamatan Jatilawang.”

1.5 Rumusan dan Pemecahan Masalah

Pada bagian ini akan dibahas mengenai rumusan masalah dan pemecahan

masalah. Rumusan masalah adalah rumusan persoalan yang perlu dijawab dengan

penelitian. Rumusan masalah didapatkan dari pembatasan masalah. Rumusan

masalah berupa pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh peneliti dengan

hasil penelitian yang dilakukan. Pemecahan masalah adalah tindakan yang

dilakukan untuk menjawab masalah yang diteliti. Uraian selengkapanya sebagai

berikut ini.

1.5.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah yang telah dikemukakan, maka dapat

dituliskan beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini. Rumusan masalah

dalam penelitian ini adalah : (1) Bagaiamana peningkatan performansi peneliti

dalam melaksanakan pembelajaran Bahasa Indonesia dengan menggunakan

pendekatan Contextual Teaching and Learning (CTL) di kelas V SDN 3

Pekuncen Kecamatan Jatilawang? (2) Apakah penerapan pendekatan

pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL) dapat meningkatkan

keaktifan peserta didik kelas V SDN 3 Pekuncen Kecamatan Jatilawang dalam

pembelajaran Bahasa Indonesia? (3) Apakah penerapan pendekatan pembelajaran

Contextual Teaching and Learning (CTL) dapat meningkatkan hasil belajar

peserta didik kelas V SDN 3 Pekuncen Kecamatan Jatilawang dalam
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pembelajaran Bahasa Indonesia?

1.5.2 Pemecahan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah dan permasalahan pembelajaran, maka

peneliti akan mengadakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). PTK ini akan

menerapkan pendekatan pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL)

untuk meningkatkan kualitas pembelajaran Bahasa Indonesia di SD Negeri 3

Pekuncen, Kecamatan Jatilawang Banyumas.

Penelitian ini direncanakan dua siklus. Dengan menggunakan pendekatan

pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL) diharapkan peserta didik

akan lebih aktif, senang, dan termotivasi, serta hasil belajarnya akan meningkat.

Pendekatan pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL) memberikan

kesempatan kepada peserta didik untuk mengidentifikasi unsur cerita rakyat di

daerahnya secara langsung.

1.6 Tujuan Penelitian

Setiap penelitian mempunyai tujuan tertentu. Pada penelitian ini ada dua

tujuan yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum yaitu tujuan yang

besifat masih umum, secara luas dan menyeluruh. Tujuan khusus yaitu tujuan

yang lebih spesifik atau khusus pada bagian tertentu. Secara rinci tujuan penelitian

akan diuraikan sebagai berikut.

1.6.1 Tujuan Umum

Seperti yang sudah dijelaskan bahwa tujuan umum adalah tujuan yang

bersifat umum, secara luas dan menyeluruh. Tujuan umum dari penelitian ini

yaitu untuk meningkatkan kualitas pembelajaran Bahasa Indonesia di SD melalui
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penggunaan pendekatan pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL).

1.6.2 Tujuan Khusus

Seperti yang sudah dijelaskan bahwa tujuan khusus yaitu tujuan yang lebih

spesifik atau khusus pada bagian tertentu. Tujuan khusus penelitian ini antara lain

untuk mendapatkan data tentang hasil performansi guru kelas V SDN 3 Pekuncen

Kecamatan Jatilawang dalam pembelajaran Bahasa Indonesia materi unsur cerita

rakyat melalui penerapan pendekatan pembelajaran Contextual Teaching and

Learning (CTL). Berkaitan dengan keaktifan peserta didik yaitu untuk

meningkatkan keaktifan peserta didik kelas V SDN 3 Pekuncen Kecamatan

Jatilawang dalam pembelajaran Bahasa Indonesia materi unsur cerita rakyat

melalui penerapan pendekatan pembelajaran Contextual Teaching and Learning

(CTL). Tujuan terakhir yaitu ntuk meningkatkan hasil belajar peserta didik kelas V

SDN 3 Pekuncen Kecamatan Jatilawang dalam pembelajaran Bahasa Indonesia

materi unsur cerita rakyat melalui penerapan pendekatan pembelajaran Contextual

Teaching and Learning (CTL).

1.7 Manfaat Penelitian

Setelah diuraikan tujuan penelitian, maka ada manfaat yang didapatkan dari

penelitian. Pada bagian ini, diuraikan mengenai manfaat dari penelitian. Manfaat

penelitian yang diperoleh yaitu manfaat teoritis dan praktis. Manfaat teoritis adalah

manfaat yang diperoleh dari penelitian yang bersifat secara teoritis. Manfaat

praktis yaitu manfaat yang diperoleh dari penelitian ini yang bersifat praktik dalam

pembelajaran. Secara rinci manfaat penelitian akan diuraikan sebagai berikut ini.
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1.7.1 Manfaat Teoritis

Secara teori, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada

semua orang, khususnya bagi tenaga pendidik dalam menerapkan pendekatan CTL

pada materi unsur cerita rakyat mata pelajaran Bahasa Indonesia. Manfaat teoritis

yang diperoleh pada penelitian ini antara lain: (1) menjadi bahan informasi tentang

pendekatan pembelajaran Contextual Teaching and Learning dalam pembelajaran

Bahasa Indonesia materi unsur cerita rakyat, (2) menjadi bahan kajian empiris atau

acuan bagi penelitian lanjut yang lebih luas dan mendalam.

1.7.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis yaitu manfaat yang diperoleh dari penelitian ini yang

bersifat praktik dalam pembelajaran. Manfaat praktis yang didapatkan melalui

penelitian ini antara lain bagi guru, peserta didik, sekolah, dan peneliti. Manfaat

praktis bagi keempat komponen tadi akan lebih terperinci sebagai berikut ini.

1.7.2.1 Bagi Guru

Manfaat praktis bagi guru yaitu sebagai bahan masukan dan informasi

kepada para guru dalam upaya meningkatkan mutu pembelajaran materi unsur

cerita rakyat mata pelajaran Bahasa Indonesia. Selain sebagai bahan masukan dan

informasi, penelitian ini juga memberikan semangat kepada para guru untuk

menggunakan pendekatan pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL)

sebagai alternatif dalam meningkatkan kualitas pembelajaran Bahasa Indonesia

1.7.2.2 Bagi Peserta Didik

Selain bagi guru, penelitian ini juga bermanfaat bagi peserta didik. Manfaat

bagi peserta didik yaitu mempermudah peserta didik menerima materi pelajaran

Bahasa Indonesia yang diajarkan. Selain itu, manfaat yang dapat Meningkatnya
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aktivitas dan hasil belajar peserta didik dalam pembelajaran materi unsur cerita

rakyat mata pelajaran Bahasa Indonesia.

1.7.2.3 Bagi Sekolah

Manfaat yang ketiga yaitu bagi sekolah penelitian. Manfaat yang dimaksud

yaitu sebagai masukan bagi sekolah untuk meningkatkan kualitasnya berkaitan

dengan perbaikan pembelajaran materi unsur cerita rakyat mata pelajaran Bahasa

Indonesia di sekolah. Sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan pembelajaran

materi unsur cerita rakyat mata pelajaran Bahasa Indonesia di sekolah.

1.7.2.4 Bagi Peneliti

Menambah wawasan dalam menggunakan pendekatan pembelajaran

Contextual Teaching and Learning (CTL) dalam pembelajaran materi unsur cerita

rakyat mata pelajaran Bahasa Indonesia. Selain menambah wawasan, dalam

penelitian ini juga menambah keterampilan menggunakan pendekatan Contextual

Teaching and Learning (CTL) dalam pembelajaran materi unsur cerita rakyat mata

pelajaran Bahasa Indonesia.
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BAB 2

KAJIAN PUSTAKA

Pada bagian ini akan diuraikan mengenai landasan teori, kajian empiris,

kerangka berpikir, dan hipotesis tindakan penelitian ini. Pada bagian landasan

teori akan diuraikan mengenai teori-teori yang berhubungan dengan penelitian ini.

Kajian empiris yaitu kajian mengenai penelitian-penelitian sejenis dengan

penelitian yang akan dilakukan. Pada bagian ini juga akan diuraikan mengenai

kerangka berpikir dilakukannya penelitian ini. Selain itu juga akan diuraikan

mengenai hipotesis tindakan yang diajukan dalam penelitian ini. Penjelasan yang

lebih rinci dapat dibaca pada uraian berikut.

2.1 Landasan Teori

Pada landasan teori, peneliti akan menguraikan beberapa pengertian

tentang belajar, ciri-ciri belajar, prinsip-prinsip belajar, pembelajaran, performansi

guru, aktivitas belajar, hasil belajar, pembelajaran pendekatan Kontekstual

(Contextual Teaching and Learning), pembelajaran Bahasa Indonesia,  dan unsur

cerita rakyat. Untuk secara terperinci akan diuraikan sebagai berikut.

2.1.1 Belajar

Pengertian tentang belajar telah banyak dikemukakan oleh beberapa ahli

pendidikan, seperti Gagne dan Berliner (1983: 252) dalam Rifa’i dan Anni (2012:

66) yang mengemukakan bahwa belajar merupakan proses dimana suatu

organisme mengubah perilakunya karena hasil dari pengalaman. Morgan et.al.

(1986:140) dalam Rifa’i dan Anni (2012: 66) mengemukakan belajar merupakan
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perubahan relatif permanen yang terjadi karena hasil dari praktik atau

pengalaman. Slavin (1994:152) dalam Rifa'i dan Anni (2012: 66) mengemukakan

bahwa belajar merupakan perubahan individu yang disebabkan oleh pengalaman.

Menurut Kolb (1984) dalam Hansen (2000: 24) bahwa, learning as a human

adaptation process. It is a process whereby knowledge is created through the

transformation of experience. Belajar sebagai proses adaptasi manusia. Proses

dimana pengetahuan dibuat menuju perubahan pengalaman.

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli, dapat disimpulkan tentang

pengertian belajar. Belajar merupakan suatu proses perubahan tingkah laku

individu yang relatif permanen karena disebabkan oleh praktik atau pengalaman.

Dalam perkembangan teori belajar, ada beberapa yang mengemukakan teori

belajar. Teori-teori belajar yang mendukung dalam penelitian ini antara lain, toeri

belajar Jean Piaget, Kontruktivisme, dan Brunner. Penjelasan selengkapnya

mengenai ketiga teori belajar tersebut terdapat pada uraian berikut ini.

2.1.1.1 Teori Belajar Jean Piaget

Piaget (1996) dalam Nur, 1998: 11 (dalam Trianto, 2012: 70), seorang

anak maju melalui empat tahap perkembangan kognitif, antara lahir dan dewasa

yaitu tahap sensorimotorik, praoperasional, operasi kongkrit, dan operasi formal.

Ada beberapa tahapan dalam perkembangan kognitif. Sensorimotor dimulai sejak

lahir sampai usia 2 tahun. Praoperasional dimulai dari usia 2 tahun sampai 7

tahun. Sudah mempunyai kemampuan menggunakan simbol-simbol untuk

menyatakan objek-objek dunia, pemikirannya masih egosentris dan sentrasi.

Operasi konkret dimulai usia 7 tahun sampai 11 tahun. Adanya perbaikan dalam

kemampuan untuk berpikir logis. Operasi formal dimulai usia 11 tahun sampai
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dewasa. Kemampuan utama yang muncul pada tahap ini yaitu pemikiran yang

abstrak dan murni simbolis mungkin dilakukan.

Berdasarkan teori perkembangan Piaget, anak usia SD masuk pada kriteria

tahap operasi konkret (usia 7-11 tahun), pada umumnya mulai belajar pada usia 6

tahun. Peserta didik belum dapat berpikir sesuatu yang abstrak. Segala sesuatu

yang dipelajari harus nyata/konkret dan dimulai dari hal mudah ke hal yang sulit.

Implikasi teori Piaget, guru harus mampu menciptakan keadaan peserta

didik mampu belajar sendiri. Guru tidak sepenuhnya mengajarkan suatu bahan

ajar atau materi kepada peserta didik, tetapi guru dapat membangun peserta didik

yang mampu belajar dan terlibat aktif dalam belajar.

2.1.1.2 Teori Belajar Konstruktivisme

Selain teori belajar Piaget, ada juga teori pembelajaran kontruktivisme.

Menurut Slavin (1994) dalam Trianto (2012: 74), teori belajar kontruktivisme

yaitu teori pembelajaran kognitif yang menyatakan bahwa peserta didik harus

menemukan sendiri dan mentransformasikan informasi kompleks, mengecek

informasi baru dengan aturan-aturan lama dan merevisinya apabila aturan-aturan

itu tidak sesuai lagi.

Prinsip-prinsip yang sering diambil dari kontruktivisme menurut Suparno

(1997: 73) dalam Trianto (2012: 75-76), yaitu: 1) pengetahuan dibangun oleh

peserta didik secara aktif, 2) tekanan dalam proses belajar terletak pada peserta

didik, 3) mengajar adalah membantu peserta didik belajar, 4) tekanan dalam

proses belajar lebih pada proses bukan pada hasil akhir, 5) kurikulum menekankan

partisipasi peserta didik, dan 7) guru sebagai fasilitator.

Berdasarkan uraian teori belajar kontruktivisme tersebut, dapat

disimpulkan bahwa teori belajar kontruktivisme menekankan pada keaktifan
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peserta didik, proses dalam menemukan sendiri atau membuat gagasan sendiri

dengan informasi-informasi yang sudah didapatkan sebelumnya. Penilaian proses

lebih diutamakan bukan pada hasil akhir pembelajaran.

2.1.1.3 Teori Belajar Brunner

Pendekatan model belajar Brunner menganggap bahwa perolehan

pengetahuan merupakan suatu proses interaktif. Pengetahuan akan diperoleh

orang yang belajar (peserta didik) bila di dalam pembelajaran yang berinteraksi

secara aktif dengan lingkungannya, (Winataputra 2008: 3.17). Teori Brunner

disebut pembelajaran penemuan (inquiri) yaitu suatu model pengajaran yang

menekankan pentingnya pemahaman tentang struktur materi (ide kunci) dari suatu

ilmu yang dipelajari. Perlunya belajar aktif sebagai dasar pemahaman sebenarnya,

dan nilai dari berfikir secara induktif dalam belajar (pembelajaran yang

sebenarnya terjadi melalui penemuan pribadi). Menurut Bruner, belajar akan lebih

bermakna bagi peserta didik jika mereka memusatkan perhatiannya untuk

memahami sturktur materi yang dipelajari, (Trianto 2012:79).

Berdasarkan pendapat beberapa ahli tentang teori belajar tersebut, menurut

peneliti belajar merupakan suatu proses berinteraksi secara aktif. Interaksi tersebut

untuk menemukan sendiri suatu pengetahuan dan guru hanya sebagai fasilitator

dalam proses pembelajaran. Kebermaknaan dalam proses pembelajaran akan

terjadi ketika peserta didik dapat memusatkan perhatian atau fokus terhadap

materi yang disampaikan guru.

2.1.2 Ciri-Ciri Belajar

Pada bagian ini, terdapat uraian menganai ciri-ciri belajar. Ada beberapa

ciri-ciri belajar yang dikemukakan oleh beberapa ahli, yaitu menurut,
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Winataputra, Siregar, dan Slameto. Menurut Winataputra (2008: 1.9), ciri-ciri

belajar dibedakan menjadi tiga (3). Ciri-ciri belajar tersebut antara lain belajar

harus memungkinkan terjadinya perubahan perilaku pada diri individu. Perubahan

tersebut pada aspek pengetahuan atau kognitif, sikap atau nilai (afektif) dan

keterampilan (psikomotor). Perubahan itu harus merupakan buah dari

pengalaman. Perubahan perilaku yang terjadi pada diri individu kerena adanya

interaksi antara dirinya dengan lingkungan. Perubahan tersebut relatif menetap.

Ciri-ciri belajar dikemukakan oleh banyak ahli, salah satunya yaitu yang

dikemukakan oleh Siregar (2010: 5-6). Adapun ciri-ciri belajar menurut Siregar

yaitu adanya kemampuan baru atau perubahan. Perubahan tingkah laku tersebut

bersifat pengetahuan (kognitif, keterampilan, psikomotor), maupun nilai dan sikap

(afektif). Perubahan itu tidak berlangsung sesaat saja, melainkan menetap atau

dapat disimpan. Perubahan itu tidak terjadi begitu saja, melainkan harus dengan

usaha. Perubahan terjadi akibat interaksi dengan lingkungan. Perubahan tidak

semata-mata disebabkan oleh pertumbuhan fisik atau kedewasaan, tidak karena

kelelahan, penyakit atau pengaruh obat-obatan.

Dalam kegiatan belajar pastilah harus terjadi perubahan tingkah laku.

Menurut Slameto (2010: 3-5), ciri-ciri perubahan tingkah laku dalam pengertian

belajar, yaitu perubahan terjadi secara sadar, tidak ada pengaruh dari obat-obatan

atau minuman beralkohol. Perubahan dalam belajar bersifat kontinyu dan

fungsional. Perubahan yang terjadi dalam diri seseorang berlangsung secara

berkesinambungan, tidak statis. Perubahan fungsional yaitu satu perubahan yang

terjadi akan menyebabkan perubahan berikutnya dan akan berguna bagi

kehidupan ataupun proses belajar berikutnya. Perubahan dalam belajar bersifat



24

positif dan aktif. Perubahan-perubahan itu senantiasa bertambah dan tertuju untuk

memperoleh sesuatu yang lebih baik dari sebelumnya. Perubahan yang bersifat

aktif artinya bahwa perubahan itu tidak terjadi dengan sendirinya melainkan

karena usaha individu itu snediri. Perubahan dalam belajar bukan bersifat

sementara. Perubahan dalam belajar bertujuan atau terarah. Ini berarti bahwa

perubahan tingkah laku itu terjadi karena ada tujuan yang akan dicapai. Perubahan

mencakup seluruh aspek tingkah laku seperti dalam sikap, keterampilan,

pengetahuan, dan sebagainya.

Berdasarkan pendapat yang sudah diuraikan, maka dapat diambil

kesimpulan bahwa ciri-ciri belajar yaitu adanya suatu perubahan tingkah laku

menuju ke arah positif yang bersifat menetap. Perubahan itu terjadi melalui proses

pengalaman yang secara aktif dan sadar oleh seseorang.

2.1.3 Prinsip-Prinsip Belajar

Pada bagian ini, terdapat uraian menganai prinsip-prinsip belajar. Prinsip-

prinsip belajar banyak dijelaskan oleh ahli. Ahli yang mengemukakan tentang

prinsip belajar yaitu Slameto, Rifai dan Anni, dan Nasution. Peneliti mengutip

prinsip-prinsip belajar menurut Slameto. Prinsip belajar menurut Slameto (2010:

27-28) diantaranya yaitu berdasarkan prasyarat yang diperlukan untuk belajar.

Setiap peserta didik harus berpartisipasi dalam belajar sehingga meningkatkan

minat dan membimbing untuk mencapai tujuan instruksional. Selain berpartisipasi

dalam belajar, peserta didik harus mendapatkan reinforcement dan motivasi yang

kuat untuk mencapai tujuan instruksional. Belajar perlu lingkungan yang

menantang agar peserta didik dapat mengembangkan  kemampuannya

bereksplorasi dan belajar dengan efektif. Belajar perlu ada interaksi peserta didik
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dengan lingkungannya.

Sesuai materi/bahan yang harus dipelajari, belajar bersifat keseluruhan dan

materi itu harus memiliki struktur, penyajian, yang sederhana, sehingga peserta

didik mudah menangkap pengertiannya. Belajar harus dapat mengembangkan

kemampuan tertentu sesuai dengan tujuan instruksional yang harus dicapainya.

Syarat keberhasilan belajar yaitu, belajar memerlukan sarana yang cukup,

sehingga peserta didik dapat belajar dengan tenang. Repetisi, dalam proses belajar

perlu ulangan berkali kali agar pengertian/keterampilan sikap itu mendalam pada

peserta didik.

Selain itu, prinsip-prinsip belajar juga dijelaskan oleh ahli lain. Gagne

dalam Rifa’i dan Anni (2012: 79-80), prinsip-prinsip belajar antara lain sebagai

prinsip dipandang sebagai kondisi internal dan eksternal. Kondisi internal meliputi

keterdekatan (contiguity), pengulangan (repetition), dan penguatan

(reinforcement). Keterdekatan artinya situasi stimulus yang hendak direspon oleh

peserta didik harus disampaikan sedekat mungkin waktunya dengan respon yang

diinginkan. Pengulangan yaitu situasi stimulus dan responnya perlu diulang-ulang,

atau dipraktikan, agar belajar dapat diperbaiki dan meningkatkan retensi belajar.

Penguatan adalah sesuatu yang baru akan diperkuat apabila belajar yang dilalui

oleh perolehan hasil yang menyenangkan. Dengan kata lain peserta didik akan

kuat motivasinya untuk mempelajari sesuatu yang baru apabila hasil belajar yang

telah dicapai memperoleh penguatan.

Selain kondisi internal, ada juga kondisi eksternal prisnsip belajar. Kondisi

eksternal meliputi informasi faktual (factual information), kemahiran intelektual

(intelectual skills), dan Strategi (strategy). Informasi faktual dapat diperoleh



26

melalui tiga cara, yaitu (1) dikomunikasikan dengan peserta didik; (2) dipelajari

oleh peserta didik sebelum memulai belajar baru; (3) dilacak dari memori, karena

informasi itu telah dipelajari dan disimpan di dalam memori selama berbulan-

bulan atau bertahun-tahun.

Kondisi eksternal yang kedua yaitu kemahiran intelektual. Kemahiran

intelektual artinya peserta didik harus memiliki berbagai cara dalam mengerjakan

sesuatu, terutama yang berkaitan dengan simbol-simbol bahasa, dan lainnya untuk

mempelajari hal-hal baru. Stimulasi untuk mengingat kemahiran intelektual itu

dengan bantuan beberapa petunjuk verbal. Kemahiran intelektual tidak dapat

disajikan melalui petunjuk lisan atau petunjuk tertulis yang disampaikan oleh

pendidik. Kemahiran intelektual harus dipelajari sebelumnya agar dapat

digunakan atau diingat ketika diperlukan.

Kondisi eksternal yang ketiga yaitu strategi. Setiap aktivitas belajar

memerlukan pengaktifan strategi belajar dan mengingat. Peserta didik harus

mampu menggunakan strategi untuk menghadirkan stimulus yang kompleks;

memilih dan membuat kode bagian-bagian stimulus; memecahkan masalah; dan

melacak kembali informasi yang telah dipelajari.

Menurut Nasution (2010: 46-47) prinsip belajar yaitu seseorang harus

mempunyai suatu tujuan, tujuan itu harus timbul dari atau berhubungan dengan

kebutuhan hidupnya dan bukan karena dipaksakan oleh orang lain. Orang itu

harus bersedia mengalami bermacam-macam kesukaran dan berusaha dengan

tekun untuk mencapai tujuan yang berharga baginya, belajar itu harus terbukti dari

perubahan kelakuannya, selain tujuan pokok yang hendak dicapai, diperolehnya

pula hasil-hasil sambilan atau sampingan. Misalnya memperoleh minat yang lebih
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besar untuk bidang studi itu.

Belajar lebih berhasil dengan jalan berbuat atau melakukan. Learning by

doing. The process of learning is doing, reacting, andergoing, experiencing,

seorang belajar sebagai keseluruhan, tidak hanya otaknya atau secara intelektual

saja tetapi juga secara sosial, emosional, etis, dan sebagainya. Dalam hal belajar

seorang memerlukan bantuan dan bimbingan dari orang lain. Belajar bukan

menghafal fakta lepas secara verbalisti. Belajar lebih berhasil, apabila usaha itu

memberi sukses yang menyenangkan. Ulangan dan latihan perlu akan tetapi harus

didahului oleh pemahaman. Belajar hanya mungkin kalau ada kemauan dan hasrat

untuk belajar, Nasution (2010: 46-47).

Berdasarkan pendapat yang sudah diuraikan, maka dapat diambil

kesimpulan bahwa prinsip belajar yaitu memerlukan sarana dan prasarana untuk

menunjang pembelajaran. Dalam kegiatan belajar ada penguatan, strategi,

motivasi, pengulangan untuk mendapatkan hasil yang maksimal, dan mempunyai

suatu tujuan yang mempunyai hubungan dengan kebutuhan hidupnya.

Lingkungan belajar harus menarik dan menyenangkan agar peserta didik dapat

bereksplorasi dan efektif dalam belajar. Kegiatan belajar harus berkelanjutan atau

bersifat kontinyu.

2.1.4 Pengertian Pembelajaran

Pembelajaran mempunyai hubungan yang sangat erat kaitannya dengan

belajar dan mengajar. Menurut Siddiq dkk, (2008: 1.9) pembelajaran adalah suatu

upaya yang dilakukan oleh seseorang (guru atau yang lain) untuk membelajarkan

siswa yang belajar. Menurut Briggs (1992) dalam Rifa’i dan Anni (2011: 191),

pembelajaran adalah seperangkat peristiwa (events) yang mempengaruhi peserta
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didik sedemikian rupa sehingga peserta didik itu memperoleh kemudahan.

Gagne (1981) dalam Rifa’i dan Anni (2011: 192) menyatakan bahwa

pembelajaran merupakan serangkaian peristiwa eksternal peserta didik yang

dirancang untuk mendukung proses internal belajar. Berdasarkan beberapa

pengertian pembelajaran dapat disimpulkan bahwa pembelajaran merupakan suatu

upaya yang dilakukan oleh guru untuk memudahkan siswa belajar. Menurut

Winkel (1991) dalam Siregar (2010: 12), pembelajaran adalah seperangkat

tindakan yang dirancang untuk mendukung proses belajar peserta didik. Gagne

(1985) dalam Siregar (2010: 12), pembelajaran sebagai pengaturan peristiwa

secara seksama dengan maksud agar terjadi belajar dan membuatnya berhasil

guna.

Miarso (1993) dalam Siregar (2010: 12-13) menyatakan bahwa

pembelajaran adalah usaha pendidikan yang dilaksanakan secara sengaja, dengan

tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu sebelum proses dilaksanakan, serta

pelaksanaannya terkendali. Berdasarkan pendapat para ahli tentang pembelajaran,

peneliti menyimpulkan bahwa pembelajaran adalah serangkaian kegiatan yang

sistematis dan mempunyai tujuan untuk merubah tingkah laku individu ke arah

yang lebih baik.

2.1.5 Performansi Guru

Lembaga Administrasi Negara (1992) dalam Rusman (2011:50), kinerja

adalah performance atau unjuk kerja. Kinerja dapat pula diartikan prestasi kerja

atau pelaksanaan kerja atau hasil unjuk kerja. Smith (1982) dalam Rusman

(2011:50), performance is output derives from proceses, human or therwise.

Artinya performansi adalah hasil dari suatu wujud perilaku seseorang atau
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organisasi dengan orientasi prestasi. Dari pengertian yang sudah diuraikan, maka

dapat disimpulkan bahwa performansi adalah segala sesuatu yang dikerjakan

dalam wujud perilaku yang menghasilkan sebuah prestasi. Dalam Undang-

Undang tentang Guru dan Dosen pasal 1 ayat 1, bahwa guru adalah pendidik

profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan,

melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini

jalur formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Kompetensi guru atau performansi guru artinya kemampuan guru dalam

berbagai keterampilan atau berperilaku seperti keterampilan mengajar,

membimbing, menilai, menggunakan alat bantu pengajaran, bergaul atau

berkomunikasi dengan siswa, keterampilan menumbuhkan semangat belajar

siswa, keterampilan menyusun persiapan atau perencanaan mengajar,

keterampilan melaksanakan administrasi kelas, dan lain-lain (Sudjana 2010: 18).

Dari uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa performansi guru adalah

segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang pendidik profesional dalam wujud

perilaku yang menghasilkan sebuah prestasi untuk mendidik, mengajar,

membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik.

2.1.6 Aktivitas Belajar

Poewadarminto dalam Sugiharto (2011) mendefinisikan aktivitas adalah

kegiatan atau kesibukan. Nasution (2010) dalam Sugiharto (2011) mendefinisikan

aktivitas sebagai keaktifan jasmani dan rohani dan keduanya harus dihubungkan.

Sriyono dalam Yasa (2008) ipotes.wordpress.com/2008/05/24/prestasi-belajar/,

mendefinisikan aktivitas adalah segala kegiatan yang dilaksanakan baik secara

jasmani atau rohani. Berdasarkan definisi para ahli maka dapat disimpulkan
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bahwa aktivitas adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang

ataupun kelompok, baik secara fisik maupun mental. Menurut Rifa’i dan Anni

(2012: 69), hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang diperoleh peserta

didik setelah mengalami kegiatan belajar.

Menurut pengertian hasil belajar yang sudah diuraikan, maka dapat

disimpulkan bahwa aktivitas belajar adalah semua perilaku yang dilakukan oleh

manusia dalam kegiatan pembelajaran. Menurut Yasa, 2008.

ipotes.wordpress.com/2008/05/24/prestasi-belajar/, aktivitas belajar peserta didik

selama proses belajar mengajar merupakan salah satu indikator adanya keinginan

peserta didik untuk belajar. Aktivitas belajar peserta didik merupakan kegiatan

atau perilaku yang terjadi selama proses belajar mengajar. Kegiatan–kegiatan

yang dimaksud adalah kegiatan yang mengarah pada proses belajar seperti

bertanya, mengajukan pendapat, mengerjakan tugas–tugas, dapat menjawab

pertanyaan guru dan bisa bekerjasama dengan peserta didik lain, serta tanggung

jawab terhadap tugas yang diberikan.

Dierich dalam Hamalik (2008: 172) mengklasifikasikan aktivitas belajar

menjadi delapan kelompok yang meliputi kegiatan-kegiatan visual, lisan (oral),

mendengarkan, menulis, menggambar, metrik, dan mental, serta emosional.

Aktivitas belajar peserta didik dalam penelitian ini difokuskan pada, keantusiasan

peserta didik untuk mengikuti kegiatan pembelajaran, dan keberanian peserta

didik dalam bertanya. Selain itu, kemampuan peserta didik dalam

mempresentasikan hasil kerjanya, kemampuan peserta didik bekerjasama dalam

kelompok, keberanian peserta didik dalam mengemukakan pendapat, dan
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kemampuan peserta didik dalam menindaklanjuti pengetahuan yang diperoleh,

serta  ketekunan peserta didik dalam menyelesaikan tugas yang diberikan guru.

2.1.7 Hasil Belajar

Menurut Rifa’i dan Anni (2012: 69) bahwa hasil belajar merupakan

perubahan perilaku yang diperoleh peserta didik setelah mengalami kegiatan

belajar. Kingsley (1998) dalam Sudjana (2010: 22) membagi tiga macam hasil

belajar, yakni keterampilan dan kebiasaan, pengetahuan dan pengertian, sikap dan

cita-cita. Gagne membagi lima kategori hasil belajar, yakni informasi verbal,

keterampilan intelektual, strategi kognitif, sikap, dan keterampilan motoris.

Hasil belajar menurut Bloom dalam Rifa’i dan Anni (2012: 70-73)

mencakup tiga taksonomi yang disebut dengan ranah belajar, yaitu ranah kognitif

(cognitive domain), afektif (affective domain), dan psikomotorik (psychomotoric

domain). Ranah kognitif berkaitan dengan hasil berupa pengetahuan, kemampuan,

dan kemahiran intelektual. Ranah kognitif mencakup kategori pengetahuan

(knowledge), pemahaman (comprehension), penerapan (application), analisis

(analysis), sintesis (synthesis), dan penilaian (evaluation). Ranah afektif berkaitan

dengan perasaan, sikap, minat, dan nilai. Ranah psikomotor berkaitan dengan

kemampuan fisik seperti keterampilan motorik dan syaraf, manipulasi obyek, dan

koordinasi syaraf.

Menurut Simpson (1966-1967) dalam Rifa’i dan Anni (2012: 73), kategori

jenis untuk perilaku ranah psikomotorik adalah persepsi (perception), kesiapan

(set), gerakan terbimbing (guided response), gerakan terbiasa (mechanism),

gerakan kompleks (complex overt response), penyesuaian (adaptation), dan

kreativitas (originality). Dari beberapa pendapat tentang pengertian hasil belajar
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yang diuraikan tersebut, dapat disimpulkan bahwa hasil belajar merupakan hasil

yang diperoleh peserta didik berupa pengetahuan, sikap, dan perilaku. Hasil itu

diperoleh setelah peserta didik melakukan suatu aktivitas dalam proses belajar

mengajar.

2.1.8 Pembelajaran Bahasa Indonesia

Pada bagian ini peneliti akan menguraikan tentang pengertian bahasa,

fungsi dan tujuan mata pelajaran Bahasa Indonesia, dan kompetensi umum.

Peneliti mengutip pengertian bahasa dari tiga (3) ahli, diantaranya yaitu Santoso ,

Keraf, dan Kridalaksana. Fungsi dan tujuan mata pelajaran serta kompetensi

umum Bahasa Indonesia mengutip dari Santoso. Secara rinci mengenai

pembelajaran Bahasa Indonesia terdapat pada uraian berikut:

2.1.8.1 Pengertian Bahasa

Peneliti mengutip pengertian bahasa dari tiga (3) ahli, diantaranya yaitu

Santoso. Bentuk dasar bahasa adalah ujaran. Santoso, dkk. (2004:1.2) mengatakan

bahwa ujaranlah yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Dengan

ujaran inilah manusia mengungkapkan hal yang nyata atau tidak, yang berwujud

maupun yang kasat mata, situasi dan kondisi yang lampau, kini, atau yang akan

datang.

Keraf (1980) dalam Rosdiana (2008: 1.12) mengatakan bahwa bahasa

bukan diturunkan melainkan dipelajari. Bahasa dapat digunakan untuk

menyatakan ekspresi diri, sebagai alat komunikasi, sebagai alat untuk

mengadakan integrasi, dan adaptasi sosial dan sebagai alat utnuk mengadakan

kontrol sosial. Selanjutnya Kridalaksana (1997) dalam Rosdiana (2008: 1.4)
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bahwa bahasa adalah sistem lambang bunyi yang abriter yang dipergunakan oleh

para anggota kelompok sosial untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan

mengidentifikasi diri.

Berdasarkan beberapa pendapat ahli, menurut peneliti bahwa bahasa

adalah bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap berupa getaran yang bersifat fisik

yang merangsang alat pendengaran. Bahasa digunakan oleh manusia untuk

berkomunikasi atau berinteraksi dengan manusia lain untuk hidup secara

berdampingan dan memenuhi kebutuhan hidup. Selain itu, bahasa juga digunakan

untuk mengidentifikasi diri maupun untuk mengungkapkan suatu hal baik yang

nyata atau tidak.

2.1.8.2 Fungsi dan Tujuan Mata Pelajaran Bahasa Indonesia

Santoso menguraikan tentang fungsi mata pelajaran Bahasa dan Sastra

Indonesia. Menurut Santoso (2008: 3.6-3.7) fungsi mata pelajaran Bahasa dan

Sastra Indonesia yaitu sarana pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa,

peningkatan pengetahuan dan keterampilan dalam rangka pelestarian dan

pengembangan budaya. Selain itu juga sebagai sarana peningkatan IPTEK dan

seni. Sarana penyebarluasan pemakaian bahasa Indonesia untuk berbagai

keperluan, pengembangan penalaran dan sarana pemahaman beragam budaya

Indonesia melalui kesusastraan Indonesia.

Selain menguraikan tentang fungsi, juga menguraikan tentang tujuan mata

pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia. Menurut Santoso (2008: 3.6-3.7) tujuan

mata pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia antara lain peserta didik menghargai

dan membanggakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan bahasa

negara. Peserta didik memahami Bahasa Indonesia dari segi bentuk, makna, dan
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fungsi, serta menggunakannya dengan tepat dan kreatif dalam bermacam-macam

tujuan. Peserta didik memiliki kemampuan menggunakan bahasa Indonesia untuk

meningkatkan kemampuan intelektual, kematangan emosional, dan sosial. Peserta

didik memiliki disiplin dalam berpikir dan berbahasa. Peserta didik mampu

menikmati dan memanfaatkan karya sastra untuk mengembangkan kepribadian,

wawasan kehidupan, meningkatkan kemampuan berbahasa, dan menghargai serta

membanggakan sastra Indonesia sebagai khasanah budaya intelektual.

2.1.8.3 Kompetensi Umum

Menurut Santoso (2008: 3.7-3.8) kompetensi yang dimaksudkan yaitu

pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai dasar yang direfleksikan dalam

kebiasaan dan bertindak. Keterampilan yang dimaksud ialah mendengarkan,

berbicara, membaca, menulis, kebahasaan, apresiasi bahasa dan sastra Indonesia.

Keterampilan yang pertama yaitu mendengarkan berdaya tahan dalam konsentrasi

mendengarkan selama tiga puluh menit, dan mampu menyerap gagasan pokok,

perasaan dari cerita, berita, dan lain-lain, yang didengar serta mampu memberikan

respons secara tepat.

Peserta didik mampu mengungkapkan gagasan dan perasaan,

menyampaikan sambutan, berdialog, menyampaikan pesan, bertukar pengalaman,

menjelaskan, mendeskripsikan dan bermain peran. Setelah itu, peserta didik

diharapkan mampu membaca lancar beragam teks dan mampu menjelaskan

isinya. Setelah membaca, peserta didik mampu menulis karangan naratif dan

nonnaratif dengan tulisan yang rapi dan jelas dengan menggunakan kosakata,

kalimat, ejaan yang benar sehingga dapat dipahami oleh pembaca. Kebahasaan
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peserta didik yaitu mampu memahami atau menggunakan kalimat lengkap, tak

lengkap, dalam berbagai konteks, imbuhan, penggunaan kosakata, jenis kata,

ejaan, pelafalan, serta intonasi bahasa Indonesia. Pada apresiasi Bahasa dan Sastra

Indonesia peserta didik mengapresiasi dan berekspresi sastra melalui

kegiatan mendengarkan, menonton, mambaca, dan melisankan hasil sastra.

2.1.9 Unsur Cerita rakyat

Suyatno (2008: 44), cerita rakyat (dongeng) adalah cerita yang hidup di

tengah-tengah masyarakat dan sudah ada sejak zaman dahulu. Cerita tersebut

diwariskan atau disebarkan secara lisan. Cerita rakyat bercerita tentang asal usul

daerah, tempat, hal-hal atau peristiwa-peristiwa di luar kehidupan manusia biasa.

Cerita rakyat ada yang benar-benar terjadi, ada juga cerita rekaan belaka, namun

dipercaya penduduk setempat. Dalam cerita rakyat ada beberapa unsur cerita,

antara lain tema, alur, amanat, tokoh, latar, dan watak.

Tema adalah sesuatu yang menjadi dasar cerita. Tema merupakan kesatuan

ide yang melatarbelakangi dan menjiwai karangan. Ide pokok yang menjiwai titik

tolak pengarang dalam menulis sebuah cerita. Tema merupakan ide pokok sebuah

cerita. Tema biasanya cukup diungkapkan dalam satu atau dua kata, Tema selalu

berkaitan dengan berbagai pengalaman kehidupan, seperti masalah cinta, kasih,

rindu, takut, religius dan sebagainya. Dalam hal tersebut, tema sering diartikan

sebagai ide atau tujuan utama cerita.

Alur adalah runtutan cerita yang memiliki hubungan sebab akibat. Di

dalam cerita terdapat alur maju, mundur, dan campuran. Alur maju adalah alur

yang menggunakan jalan cerita runtut dari awal hingga akhir. Alur mundur adalah

alur yang menggunakan jalan cerita dari akhir hingga awal. Alur campuran adalah
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alur yang menggunakan alur maju dan alur maju dalam suatu cerita.

Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang dari sebuah

karya sastra. Adakalanya amanat berupa pesan moral. Adapun amanat adalah

pesan moral yang disampaikan pengarang kepada pembaca. Amanat biasanya

berupa saran, anjuran, seruan, atau pesan-pesan moral. Amanat dibedakan menjadi

dua, yaitu tersurat dan tersirat. Tersurat, artinya dapat dibaca secara langsung di

dalam cerita. Amanat ini biasanya terdapat pada akhir cerita. Sedangkan tersirat,

biasanya tercermin pada perilaku dan ucapan tokoh cerita.

Tokoh adalah pelaku yang berperan dalam cerita tersebut. Tokoh cerita

ada yang berupa manusia, ada pula yang berupa binatang. Tokoh cerita memiliki

sifat yang berbeda-beda. Misalnya, baik, jahat, pemalas, rajin, dan sebagainya.

Seperti pada kehidupan ini, ada orang yang baik hati, tetapi ada juga orang yang

perbuatannya tidak baik. Latar adalah segala keterangan mengenai waktu, tempat,

dan suasana yang terjadi dalam cerita. Latar tempat adalah segala sesuatu yang

menjelaskan tentang tempat terjadinya peristiwa dalam cerita. Latar waktu adalah

waktu terjadinya peristiwa dalam cerita. Latar suasana adalah penjelasan

mengenai suasana pada saat peristiwa terjadi.

Penokohan adalah cara pengarang menggambarkan dan mengembangkan

karakter tokoh-tokoh dalam cerita rakyat. Nama lain penokohan yaitu watak atau

karakter. Penokohan pada cerita rakyat, yaitu, Protagonis, tokoh protagonis adalah

tokoh yang memegang peranan utama pada cerita. Biasanya, tokoh protagonis

menjadi tokoh idaman dalam cerita. Antagonis, tokoh antagonis adalah tokoh

yang berperan sebagai pesaing atau penentang tokoh utama pada cerita, atau
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dengan kata lain, ia adalah seseorang yang bermusuhan dengan tokoh protagonis.

Figuran, peran pembantu adalah tokoh yang kehadirannya mendampingi tokoh

utama.

2.1.10 Pembelajaran Pendekatan Kontekstual

Pembelajaran kontekstual banyak dikemukakan oleh ahli. Salah satu ahli

tersebut yaitu Siregar. Berikut ini pnegertian pembelajaran kontekstual menurut

Siregar (2010: 117). Contextual Teachingand Learning adalah konsep belajar

yang ditunjukkan oleh guru dengan menghadirkan dunia nyata ke dalam kelas dan

mendorong peserta didik menghubungankan pengetahuan yang dimiliki dengan

penerapan kehidupannya.

Menurut Nurhadi (2000) dalam Rusman (2012 : 189) pembelajaran

kontekstual (contextual teaching and learning) merupakan konsep belajar yang

dapat membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi

dunia nyata. Pembelajaran CTL mendorong peserta didik membuat hubungan

antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan

mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Sears & Hears (2002) dalam

Glynn (2004: 52) mendefinisikian pengertian CTL (Contextual Teaching and

Learning) yaitu:

CTL emphasizes using concept and process skills in real world
contexts that are relevant to students from diverse backgraunds.
This approach motivates students to make connections between
knowledge and its applications to their lives as family members,
citizens, and workers and to engage in the hard work that learning
requires”.

Berdasarkan pernyataan yang sudah diuraikan dapat dinyatakan bahwa

CTL menekankan penggunaan konsep dan keterampilan proses di dalam
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hubungan dunia nyata yang sesuai dengan latar belakang peserta didik yang

beraneka ragam. Pendekatan ini memotivasi peserta didik untuk membuat

hubungan antara pengetahuan dan penerapananya dalam kehidupan sehari-hari

sebagai anggota keluarga, warga negara dan pekerja, dan untuk memberi

kesempatan bekerja keras untuk mempelajari sesuai yang dibutuhkan.

Menurut Johnson (2002) dalam Rusman (2012:189) contextual teaching

and learning memungkinkan peserta didik menghubungkan isi mata pelajaran

akademik dengan konteks kehidupan sehari-hari untuk menemukan makna.

Contextual teaching and learning memperluas konteks pribadi peserta didik lebih

lanjut melalui pemberian pengalaman agar merangsang otak guna menjalin

hubungan baru untuk menemukan makna yang baru.

Selain Johnson, dikemukakan juga pengertian  CTL, Keneth, (2001) dalam

Rusman (2012: 190) bahwa Contextual Teaching and Learning adalah

pembelajaran yang memungkinkan terjadinya proses belajar. Peserta didik

menggunakan pemahaman dan kemampuan akademiknya dalam berbagai konteks

baik di dalam dan luar sekolah untuk memecahkan masalah yang bersifat

simulatif ataupun nyata, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama.

Berdasarkan pengertian dari beberapa ahli, dapat diambil kesimpulan

bahwa pembelajaran kontekstual adalah suatu proses belajar peserta didik yang

secara aktif untuk memecahakan suatu permasalahan. Permasalahan tersebut

berkaitan dengan lingkungan sekitarnya. Peserta didik menggunakan pemahaman

dan kemampuan akademiknya berdasarkan pengetahuan yang dimilikinya dengan

penerapan dalam kehidupan di lingkungan keluarga dan masyarakat.

Setelah diuraikan tentang pengertian pembelajaran kontekstual, terdapat

juga uraian tentang komponen, prinsip, karakteristik, dan skenario pembelajaran
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kontekstual. Penjelasan selengkapnya tentang keempat hal tersebut terdapat pada

uraian berikut ini.

2.1.10.1 Komponen Pembelajaran Kontekstual

Ada beberapa komponen dalam pembelajaran kontekstual. Salah satu ahli

menjelaskan tentang komponen pembelajaran kontekstual yaitu Elaine (2002)

dalam Rusman (2012: 192). Komponen pembelajaran kontekstual meliputi:

a) Menjalin hubungan-hubungan yang bermakna (making
meaningful connections); b) mengerjakan pekerjaan-pekerjaan
yang berarti (doing significant work); c) melakukan proses belajar
yang diatur sendiri (self-regulated learning); d) mengadakan
kolaborasi (colaboration); e) berpikir kritis dan kreatif (critical
and creative thinking); f) memberikan layanan secara individual
(nurturing the individual); g) mengupayakan pencapaian standar
yang tinggi (reaching high standart); h) menggunakan asesmen
autentik (using authentic assesment).

2.1.10.2 Prinsip Pembelajaran Kontekstual

Menurut Rusman (2012: 193-198) ada tujuh prinsip pembelajaran

kontekstual yang harus dikembangkan. Prinsip tersebut anatara lain yaitu

kontruktivisme (Contructivism), menemukan (Inquiry), bertanya (Questioning),

masyarakat belajar (Learning Community), masyarakat belajar (Learning

Community), pemodelan (Modelling), refleksi (Reflection), penilaian sebenarnya

(Authentic Assesment).

Prinsip yang pertama yaitu kontruktivisme merupakan landasan berpikir

(filosofi) dalam Contextual Teaching and Learning, yaitu bahwa pengetahuan

dibangun oleh manusia sedikit demi sedikit yang hasilnya diperluas melalui

konteks yang terbatas. Dalam Contextual Teaching and Learning, strategi untuk

membelajarkan peserta didik menghubungkan antara setiap konsep dengan

kenyataan merupakan unsur yang diutamakan dibandingkan dengan penekanan
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terhadap seberapa banyak pengetahuan yang harus diingat oleh peserta didik.

Prinsip yang kedua yaitu menemukan merupakan kegiatan inti dari Contextual

Teaching and Learning. Melalui upaya menemukan akan memberikan penegasan

bahwa pengetahuan dan keterampilan serta kemampuan-kemampuan lain yang

diperlukan bukan hasil dari mengingat seperangkat fakta-fakta. Pengetahuan,

keterampilan, dan kemampuan tersebut merupakan hasil menemukan sendiri.

Prinsip yang ketiga yaitu bertanya. Kebiasaan peserta didik untuk bertanya

atau kemampuman guru dalam menggunakan pertanyaan yang baik akan

mendorong pada peningkatan kualitas dan produktivitas pembelajaran.

Produktivitas pembelajaran akan lebih tinggi dengan bertanya, karena dapat

menggali informasi, baik administrasi amupun akademik. Selain itu dapat

mengecek pemahaman dan membangkitkan respon peserta didik serta mengetahui

sajauh mana keingintahuan peserta didik. Pertanyaan yang baik dapat menggali

hal-hal yang diketahui peserta didik, memfokuskan perhatian peserta didik dan

membangkitkan lebih banyak lagi pertanyaan dari peserta didikserta menyegarkan

kembali penegtahuan yang telah dimiliki peserta didik.

Selanjutnya prinsip yang keempat yaitu masyarakat belajar. masyarakat

belajar adalah membiasakan peserta didik untuk melakukan kerja sama dan

memanfaatkan sumber belajar dari teman-teman belajarnya. Melalui pemanfaatan

sumber belajar secara luas yang tidak hanya disekat oleh masyarakat belajar di

dalam kelas, akan tetapi sumber manusia lain di luar kelas (keluarga dan

masyarakat).

Prinsip yang yang selanjutnya yaitu pemodelan. Guru bukan lagi sebagai

satu-satunya sumber belajar bagi peserta didik, karena dengan segala kelebihan
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dan keterbatasan. Guru tidak mampu memenuhi kebutuhan peserta didik yang

cukup heterogen. Tahap pembuatan model dapat dijadikan alternatif untuk

mengembangkan pembelajaran agar peserta didik bisa memenuhi harapan peserta

didik secara menyeluruh.

Selanjutnya mengenai refleksi adalah cara berpikir tentang hal-hal yang

baru saja dipelajari. Dengan kata lain refleksi adalah berpikir ke belakang tentang

semua yang sudah dilakukan di masa lalu. Pada saat refleksi, peserta didik diberi

kesempatan untuk mencerna, menimbang, membandingkan, mengahyati, dan

melakukan diskusi dengan dirinya sendiri (learning to do). Melalui pendekatan

Contextual Teaching and Learning, pengalaman belajar bukan hanya terjadi dan

dimiliki seseorang peserta didik di dalam kelas, ia dituntut untuk menanggapi dan

memecahkan permasalahan nyata yang dihadapi sehari-hari.

Prinsip yang terakhir yaitu penilaian sebenarnya. Penilaian proses

pengumpulan berbagai data dan informasi yang bisa memberikan gambaran atau

petunjuk terhadap pengalaman belajar peserta didik. Dengan terkumpulnya

berbagai data dan informasi yang lengkap sebagai perwujudan dari penerapan

penilaian, maka akan semakin akurat pula pemahaman guru terhadap proses dan

hasil pengalaman belajar setiap peserta didik. Penilaian sebenarnya adalah

penilaian yang mencerminkan kemampuan peserta didik yang sebenarnya.

Penilaian ini berlangsung di sepanjang proses pembelajaran, maka penilaian tidak

hanya dilakukan di akhir pembelajaran.

2.1.10.3 Karakteristik Pembelajaran Kontekstual

Proses pembelajaran dengan menggunakan Contextual Teaching and

Learning harus mempertimbangkan karakteristik-karakteristik pembelajaran.
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Depdiknas, (2002: 20) dalam Rusman (2012: 198) menguraikan tentang

karakteristik pembelajaran kontekstual. Penjelasan mengenai karaktersitik

pemebelajaran kontekstual adalah terintegrasi, menggunakan berbagai sumber,

peserta didik aktif, sharing dengan teman, peserta didik kritis guru kreatif dan

dinding kelas dan lorong-lorong penuh dengan hasil karya peserta didik serta

laporan kepada orang tua bukan hanya rapor, tetapi hasil karya peserta didik,

laporan hasil praktikum, karangan peserta didik, dan lain-lain. Selain itu

karakteristik pembelajaran kontekstual yaitu kerja sama, saling menunjang,

menyenangkan dan tidak membosankan, serta belajar dengan bergairah.

2.1.10.4 Skenario Pembelajaran Kontekstual

Pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL) lebih

menekankan pada skenario pembelajarannya. Skenario pembelajaran yaitu

kegiatan tahap demi tahap yang dilakukan oleh guru dan peserta didik dalam

upaya mencapai tujuan pembelajaran.

Rusman (2012) menggolongkan menjadi dua (2) yaitu skenario dan

program pembelajaran kontekstual. Menurut Rusman (2012: 199-200) skenario

pembelajaran kontekstual yaitu mengembangkan pemikiran peserta didik untuk

melakukan kegiatan belajar lebih bermakna, melaksanakan sejauh mungkin

kegiatan inquiry untuk semua topik yang diajarkan, mengembangkan sifat ingin

tahu peserta didik dan menciptakan masyarakat belajar, serta menghadirkan model

sebagai contoh, bisa melalui ilustrasi, model, bahkan media yang sebenarnya.

Selain itu dalam proses pmebelajaran membiasakan anak untuk melakukan

refleksi dari setiap kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan dan melakukan

penilaian secara objektif, yaitu menilai kemampuan yang sebenarnya pada setiap



43

peserta didik.

Menurut Rusman (2012: 199) program pembelajran kontekstual

hendaknya menyatakan kegiatan utama pembelajarannya, yaitu sebuah pernyataan

kegiatan peserta didik yang merupakan gabungan antara kompetensi dasar, meteri

pokok, dan indikator pencapaian hasil belajar. Guru merumuskan dengan jelas

tujuan umum pembelajarannya. Menguraikan secara terperinci media dan sumber

pembelajaran yang diharapakan. Merumuskan rumusan skenario tahap demi tahap

kegiatan yang harus dilakukan peserta didik dalam melakukan proses

pembelajarannya. Merumuskan dan lakukan sistem penilaian dengan

memfokuskan pada kemampuan sebenarnya yang dimiliki oleh peserta didik.

2.2 Kajian Empiris

Pada bagian ini menguraikan tentang penelitian terdahulu yang relevan

atau mempunyai hubungan dengan penelitian yang akan dilaksanakan. Kajian

empiris pada penelitian ini antara lain yang dilakukan oleh Khikayati dan

Werdiningsih.

Penelitaian Khikayati berjudul ”Penerapan Pendekatan Kontekstual

Tipe Inkuiri Dalam Upaya Meningkatkan Hasil Belajar IPA Pada Materi Pokok

Energi di Kelas IV SD Darussalam Kalibakung Balapulang Tegal” tahun

pelajaran 2009/2010. Penelitian ini nilai rata-rata 80 pada siklus I dan mengalami

peningkatan pada siklus II menjadi 87,62. Hasil penelitian tersebut menunjukkan

bahwa pada siklus I persentase ketuntasan 95% dan siklus II mengalami

peningkatan persentase ketuntasan menjadi 100%.

Penelitian Werdiningsih yang berjudul ”Meningkatkan Hasil Belajar

Matematika Peserta Didik pada Materi Pokok Operasi Hitung Pecahan dengan
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Pendekatan Kontekstual di Kelas V SD Negeri Panggung 9 Tegal” tahun

pelajaran 2008/2009. Penelitian ini nilai rata-rata 68 pada siklus I dan mengalami

peningkatan pada siklus II menjadi 75. Hasil penelitian tersebut menunjukkan

bahwa pada siklus I persentase ketuntasan 59% dan siklus II mengalami

peningkatan persentase ketuntasan menjadi 70%.

Penelitian-penelitian yang telah dikemukakan sama-sama menerapkan

pendekatan Kontekstual (Contextual Teaching and Learning) untuk mengatasi

permasalahan dalam pembelajaran. Penelitian yang akan dilakukan yaitu untuk

mengatasi masalah pembelajaran Bahasa Indonesia materi unsur cerita rakyat.

Menurut peneliti, pendekatan pembelajaran CTL dapat diterapkan untuk

mengatasi masalah pembelajaran Bahasa Indonesia materi unsur cerita rakyat di

SD Negeri 3 Pekuncen Kecamatan Jatilawang.

2.3 Kerangka Berpikir

Mata pelajaran Bahasa Indonesia mempunyai banyak kajian bahan/materi

yang disampaikan kepada peserta didik. Pada materi unsur-unsur cerita rakyat,

peserta didik mengalami kesulitan dalam menjelaskan dan mengidentifikasi unsur

cerita rakyat. Dalam pembelajaran, peranan guru sangat penting dalam

menentukan keberhasilan pembelajaran. Guru sebagai sumber informasi bagi

peserta didik, namun guru bukanlah satu-satunya sumber informasi. Guru hanya

sebagai faslitator dalam pembelajaran bagi peserta didik. Guru memberikan

stimulus (rasangan), arahan, dan bimbingan kepada peserta didik yang kemudian

akan diolah sendiri oleh peserta didik dengan bantuan dari guru.

Pada awalnya, pembelajaran konvensional menggunakan teacher centre

artinya dalam pembelajaran peranan guru masih sangat dominan dengan
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menggunakan metode ceramah dan tanya jawab. Dengan metode tersebut,

keaktifan peserta didik sudah ada namun masih sangat kecil. Oleh karena itu,

sebagai guru yang profesional harus mampu mengembangkan pembelajaran agar

keaktifan peserta didik bisa lebih ditingkatkan. Untuk meningkatkan keaktifan

peserta didik, maka guru perlu menggunakan pembelajaran student centre, artinya

pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Peserta didik diberi kebebasan

untuk menemukan, mencari ilmu pengetahuan sendiri dengan membangun

pengetahuan yang dimiliki sebelumnya. Untuk membangun pengetahuan, peserta

didik akan lebih bermakna jika pembelajaran dilakukan secara kontekstual.

Untuk memecahkan permasalahan pembelajaran pada materi unsur cerita

rakyat di SD Negeri 3 Pekuncen, guru dapat menggunakan pendekatan

pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL). Dengan menggunakan

pendekatan CTL, peserta didik dapat mengidentifikasi unsur cerita rakyat di

daerah sendiri. Pembelajaran yang dilakukan, peserta didik mendengarkan cerita

rakyat di daerah sekitar. Setelah mendengarkan ceritanya, peserta didik dapat

mengidentifikasi unsur cerita rakyat di daerah sekitar. Dengan demikian peserta

didik merasakan langsung dalam proses pembelajaran dengan lingkungannya.

Materi yang disampaikan oleh guru akan bertahan lama dalam ingatan peserta

didik. Hal tersebut dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dalam memenuhi

tuntutan dari pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.

2.4 Hipotesis Tindakan

Berdasarkan kerangka berpikir yang sudah diuraikan, maka dapat diajukan

suatu hipotesis sebagai berikut: “Penerapan Pendekatan Pembelajaran Contextual
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Teaching and Learning (CTL) dapat Meningkatkan Kualitas Pembelajaran Bahasa

Indonesia Materi Unsur Cerita Rakyat Peserta Didik pada Kelas V SD Negeri 3

Pekuncen Kecamatan Jatilawang”.
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SIKLUS II

SIKLUS I

BAB 3

METODE PENELITIAN

Pada bagian ini peneliti diuraikan metode penelitian yang digunakan

dalam penelitian. Metode penelitian dispesifikasikan dalam subbab yang meliputi

rancangan penelitian, siklus penelitian, subjek penelitian, tempat penelitian, data,

teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta indikator keberhasilan dalam

penelitian ini. Rancangan penelitian merujuk pada rancangan Arikunto. Siklus

penelitian terdiri dari dua siklus, Subyek penelitian yaitu peneliti dan peserta didik

kelas V SDN 3 Pekuncen. Uraian selengkapnya adalah sebagai berikut.

3.1 Rancangan Penelitian

Penelitian direncanakan terdiri dari dua siklus. Pada setiap siklus terdiri

dari dua pertemuan, satu pertemuan pembelajaran dan satu pertemuan untuk tes

formatif. Prosedur penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat

pada bagan berikut.

Prosedur penelitian (Arikunto 2009: 16)

Perencanaan

Pengamatan

Pelaksanaan

Refleksi

Pengamatan

Pelaksanaan

?

Perencanaan

Refleksi
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Taniredja (2012: 37-41), menguraikan tentang prosedur penelitian

tindakan kelas. Secara lebih rinci prosedur penelitian tindakan kelas yang akan

dilakukan peneliti dapat dijabarkan sebagai berikut:

3.1.1 Identifikasi Masalah Pembelajaran

Kegiatan identifikasi masalah diawali dengan merasakan adanya masalah

yang dihadapi oleh guru dan peserta didik. Masalah timbul dari permasalahan

nyata dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari, dengan bertanya pada diri sendiri

(self evaluation) mengenai kualitas pembelajaran yang selama ini dicapai. Pada

tahap ini menghasilkan gagasan-gagasan awal mengenai permasalahan aktual

yang dialami dalam proses pembelajaran atau yang terkait dengan manajemen

kelas, iklim belajar, proses belajar-mengajar, sumber belajar, dan perkembangan

personal.

3.1.2 Menganalisis Masalah Pembelajaran

Pada tahap ini dimaksudkan untuk menentukan prioritas masalah yang

harus ditemukan solusinya. Dalam menganalisis masalah perlu memerhatikan

beberapa hal antara lain, masalah tersebut merupakan masalah pembelajaran

faktual yang benar-benar ada dalam pembelajaran di kelas. Masalah tersebut dapat

dicari dan diidentifikasi faktor penyebabnya, karena faktor penyebab menjadi

dasar utuk menentukan alternatif tindakan. Masalah tersebut memiliki nilai

strategis bagi peningkatan atau perbaikan proses dan hasil belajar.

3.1.3 Merumuskan Masalah Pembelajaran

Perumusan masalah perlu mempertimbangkan bobot manfaat tindakan

yang dipilih untuk meningkatkan dan atau memperbaiki pembelajaran. Alternatif

tindakan merupakan suatu hal yang baru, artinya tindakan tersebut belum pernah
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dilakukan guru sebelumnya. Rumusan masalah berbentuk kalimat tanya, tidak

bermakna ganda, lugas menyatakan secara eksplisit dan spesifikasi yang

dipermasalahkan, dan diharapkan dapat mengatasi masalah tersebut.

3.1.4 Merencanakan Tindakan Berdasakan Rumusan Masalah

Sebelum melakukan perencanaan tindakan, hendaknya terlebih dahulu

melakukan gagas pendapat tentang tindakan yang dapat menemukan solusi pada

permasalahan tersebut. Tindakan yang dipilih adalah tindakan yang inovatif, dapat

berupa pemilihan strategi, pendekatan, model, metode, atau media. Peneliti perlu

membuat hipotesis tindakan, yaitu suatu pernyataan atau dugaan sementara bahwa

tindakan yang diberikan akan menjadi solusi terhadap permasalahan yang timbul

pada saat proses pembelajaran sebelumnya. Dalam mempersiapkan tindakan ada

beberapa hal yang perlu dilakukan, yaitu membuat skenario pembelajaran,

mempersiapkan sarana pembelajaran, instrumen penelitian, dan melakukan

simulasi pelaksanaan tindakan.

3.1.5 Melaksanakan Tindakan, Observasi, dan Asesmen

Pelaksanaan tindakan adalah melaksanakan skenario pembelajaran yang

sudah dibuat pada tahap persiapan secara aktual. Kegiatan observasi dan

interpretasi dilakukan secara bersamaan. Asesmen dilakukan bersama dengan

pelaksanaan tindakan dan observasi, bertujuan untuk mengevaluasi hasil belajar

peserta didik. Hasil ini yang merupakan data penelitian.

3.1.6 Menganalisis Data Observasi dan Asesmen serta Interpretasi

Jenis data dan atau informasi yang direkam dapat berupa data kualitatif

atau kuantitatif, bergantung pada dampak atau hasil keluaran yang diharapkan.

Analisis data dapat dilakukan melalui beberapa tahap, misalnya membandingkan
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data, paparan data serta interpretasi, dan penyimpulan hasil analisis. Pada proses

analisis dibahas apa yang diharapkan terjadi, apa yang kemudian terjadi, mengapa

tidak terjadi seperti yang diharapkan, apa penyebabnya, dan jika sudah terjadi

seperti yang diharapkan, apakah perlu dilakukan tindak lanjut.

3.1.7 Melakukan Refleksi dan Rencana Tindak Lanjut

Refleksi merupakan kegiatan menilai atau memperbaiki kegiatan yang

sudah dilakuakan. Refleksi merupakan kegiatan mengkaji, apa yang telah dan

belum terjadi, mengapa hal tersebut terjadi, apa yang perlu dilakukan selanjutnya.

Hasil refleksi digunakan untuk menetapkan langkah selanjutnya dalam upaya

perbaikan pada siklus berikutnya agar hasil yang diperoleh sesuai dengan harapan

atau indikator keberhasilan. Apabila kegiatan sudah memenuhi harapan atau

indikator keberhasila, maka tidak perlu dilakukan siklus berikutnya.

3.2 Siklus Penelitian

Siklus adalah serangkaian kegiatan penelitian yang sistematis meliputi 4

tahapan yakni, perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Siklus

penelitian tindakan kelas (PTK) pada umumnya minimal dilakukan sebanyak dua

(2) siklus. Hal itu dapat terjadi apabila pada siklus kedua sudah memenuhi hasil

yang diharapkan atau sesuai dengan indikator penelitian. Penelitian ini

direncanakan dalam dua siklus. Masing-masing siklus terdiri dari dua pertemuan

yaitu satu pertemuan pembelajaran dan satu pertemuan digunakan untuk tes

formatif. Pada bagian ini akan diuraikan mengenai perencanaan yang dilakukan

pada siklus I dan II. Uraian selengkapnya pada sebagai berikut.
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3.2.1 Siklus I

Siklus I terdiri dari dua (2) pertemuan. Pada pertemuan pertama selama

dua (2) jam pelajaran  digunakan peserta didik untuk memahami konsep dan

mengidentifikasi unsur cerita rakyat. Hal yang perlu direncanakan dalam

pertemuan pertama yaitu penanaman konsep tentang unsur cerita rakyat.

Pertemuan kedua sebanyak dua (2) jam pelajaran digunakan untuk

mengidentifikasi unsur cerita rakyat di Desa Pekuncen. Kegiatan yang akan

dilakukan dalam siklus I meliputi: (1) perencanaan, (2) pelaksanaan, (3)

pengamatan, dan (4) refleksi. Penjelasan lebih lanjut mengenai kegiatan siklus I

terdapat pada uraian sebagai berikut:

3.2.1.1 Perencanaan

Perencanaan dilakukan agar mencapai tujuan pembelajaran yang

diharapkan. Pada tahap ini peneliti menyusun perencanaan mengenai kegiatan-

kegiatan yang akan dilakukan dari awal sampai akhir pembelajaran.Kegiatan yang

dilakukan pada tahap ini meliputi: (1) merancang atau menyusun Rencana

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sesuai materi pada pelaksanaan siklus I, (2)

menyiapkan bahan, media, sumber belajar dan lembar kegiatan peserta didik, (3)

menyusun lembar pengamatan performansi guru dan aktivitas belajar peserta

didik, (4) menyiapkan tes formatif siklus I. Secara rinci mengenai RPP siklus I

terdapat pada lampiran 4.

3.2.1.2 Pelaksanaan

Pada saat proses pelaksanaan tindakan, peneliti sebagai guru menerapkan

pendekatan Contextual Teaching and Learning (CTL) dalam proses pembelajaran.

Pertemuan pertama selama dua (2) jam pelajaran digunakan untuk penanaman
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konsep dan mengidentifikasi unsur cerita rakyat, pembagian kelompok, serta

pembagian tugas masing-masing anggota kelompok. Pertemuan kedua selama dua

(2) jam pelajaran digunakan mengidentifikasi unsur cerita rakyat dan melakukan

tes formatif siklus 1. Peserta didik melakukan diskusi tentang mengidentifikasi

unsur cerita rakyat Desa Pekuncen yang berjudul “Eyang Sayang”. Setelah

pembahasan unsur cerita rakyat “Eyang Sayang’, dilanjutkan dengan pengambilan

data hasil belajar peserta didik melalui tes formatif.

3.2.1.3 Pengamatan

Pengamatan dilakukan oleh peneliti dengan bantuan guru lain untuk

membantu melakukan pengamatan pada saat proses pembelajaran berlangsung.

Peniliti melakukan pengamatan terhadap aktivitas dan hasil belajar peserta didik.

Guru kelas V SD Negeri 3 Pekuncen melakukan pengamatan terhadap

performansi guru (peneliti).

Sesuai tujuan penelitian ini, maka pengamatan difokuskan pada

performansi guru dalam pembelajaran dengan menggunakan pendekatan

kontekstual. Pengamatan performansi guru menggunakan APKG. Aktivitas

peserta didik pada saat pembelajaran berlangsung harus selalu diamati.

Pengamatan aktivitas belajar peserta didik menggunakan lembar observasi

aktivitas peserta didik. Untuk hasil belajar peserta didik diperoleh melalui tes

formatif yang berupa soal pilihan ganda dan jawaban singkat.

Aspek yang diamati meliputi; (a) keantusiasan peserta didik, (b)

keberanian peserta didik dalam bertanya, (c) kemampuan peserta didik

mempresentasikan hasil kerjanya, (d) kemampuan peserta didik bekerjasama

kelompok, (e) keberanian peserta didik mengemukakan pendapat, (f) kemampuan
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peserta didik menindaklanjuti pengetahuan yang diperoleh, (g) ketekunan peserta

didik menyelesaikan tugas yang diberikan guru.

3.2.1.4 Refleksi

Refleksi merupakan tahapan untuk menganalisis kegiatan yang dilakukan

pada siklus I. Beberapa hal yang perlu dianalisis dalam tahapan ini antara lain

performansi guru, aktivitas peserta didik, dan hasil belajar peserta didik dalam

proses pembelajaran. Hasil refleksi ini digunakan sebagai bahan pertimbangan

serta sebagai acuan dalam siklus berikutnya.

Pada saat proses pembelajaran siklus I, pasti ada kekurangan dan

kelebihan. Kekurangan yang ada pada saat pelaksanaan siklus I dianalisis untuk

menemukan solusi atau pemecahan masalah. Solusi tersebut untuk memperbaiki

pada pelaksanaan siklus II. Kelebihan yang terdapat pada siklus I tetap

dipertahankan atau bahkan ditingkatkan pada siklus II sehingga mendapatkan

hasil yang optimal.

3.2.2 Siklus II

Pada siklus II juga terdiri dari dua (2) pertemuan. Pertemuan pertama dan

kedua masing-masing selama dua (2) jam pelajaran peserta didik mengidentifikasi

unsur cerita rakyat. Pada pertemuan pertama, peserta didik mengidentifikasi unsur

cerita rakyat “Sejarah Singkat Adipati Mrapat”.

Pada pertemuan kedua, peserta didik mengidentifikasi unsur cerita rakyat

“Babad Baturraden”. Kegiatan yang akan dilakukan dalam siklus ini meliputi: (1)

perencanaan, (2) pelaksanaan, (3) observasi, dan (4) refleksi. Uraian selengkapnya

adalah sebagai berikut:
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3.2.2.1 Perencanaan

Hal-hal yang perlu dilakukan dalam perencanaan siklus kedua ini antara

lain: (1) mengidentifikasi masalah-masalah yang muncul pada saat pembelajaran

siklus I berlangsung, serta menyusun penyelesaian masalah tersebut, (2)

merancang Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sesuai materi pada

pelaksanaan siklus II, (3) menyiapkan bahan, media, sumber belajar dan lembar

kegiatan peserta didik, (4) menyiapkan lembar pengamatan performansi guru dan

aktivitas belajar peserta didik, (5) menyiapkan tes formatif siklus II. Secara rinci

mengenai RPP siklus II terdapat pada lampiran 5.

3.2.2.2 Pelaksanaan

Pada saat proses pelaksanaan tindakan, peneliti sebagai guru menerapkan

pendekatan Contextual Teaching and Learning (CTL) dalam proses pembelajaran.

Pertemuan pertama selama dua (2) jam pelajaran digunakan untuk pembacaan

cerita “Sejarah Singkat Adipati Mrapat”, pembagian kelompok, serta pembagian

tugas masing-masing anggota kelompok. Pertemuan kedua selama dua (2) jam

pelajaran digunakan untuk pembacaan cerita “Babad Baturraden”, pembagian

kelompok, dan pembagian tugas masing-masing anggota kelompok, serta

pengambilan data hasil belajar melalui tes formatif siklus II. Peserta didik

melakukan diskusi mengidentifikasi unsur cerita rakyat “Babad Baturraden”,

kemudian membacakan hasil diskusi di depan teman-temannya.

3.2.2.3 Pengamatan

Pengamatan dilakukan untuk mengamati performansi guru dan aktivitas

belajar peserta didik. Pada proses pengamatan, peniliti mendapat bantuan dari

guru kelas V SDN 3 Pekuncen untuk mengamati performansi guru, dalam
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perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Sedangkan peniliti mengamati

aktivitas belajar peserta didik. Sesuai tujuan penelitian ini, maka pengamatan

difokuskan pada: (1) performansi guru dalam pembelajaran dengan menggunakan

pendekatan kontekstual juga perlu diamati sehingga hasil penelitian menjadi lebih

akurat; (2) aktivitas peserta didik pada saat pembelajaran berlangsung harus selalu

diamati; (3) hasil belajar peserta didik pada pembelajaran unsur cerita rakyat.

Hasil belajar peserta didik melalui tes formatif yang berupa soal pilihan ganda dan

jawaban singkat.

Aspek yang diamati meliputi; (a) keantusiasan peserta didik, (b)

keberanian peserta didik dalam bertanya, (c) kemampuan peserta didik

mempresentasikan hasil kerjanya, (d) kemampuan peserta didik bekerjasama

kelompok, (e) keberanian peserta didik mengemukakan pendapat, (f) kemampuan

peserta didik menindaklanjuti pengetahuan yang diperoleh, (g) ketekunan peserta

didik menyelesaikan tugas yang diberikan guru.

3.2.2.4 Refleksi

Refleksi merupakan tahapan menganalisis kegiatan yang dilakukan pada

siklus II. Hal-hal yang dianalisis dalam kegiatan ini meliputi performansi guru,

aktivitas peserta didik dalam proses pembelajaran, dan hasil belajar peserta didik

yakni hasil tes formatif siklus II. Hasil refleksi siklus II dapat digunakan sebagai

bahan pertimbangan untuk menentukan perlu atau tidaknya dilakukan siklus

lanjutan. Apabila indikator keberhasilan telah terpenuhi, maka tidak perlu

dilanjutkan siklus berikutnya. Namun, apabila indikator keberhasilan belum

terpenuhi maka akan dilakukan kegiatan pembelajaran siklus berikutnya.
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3.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah variabel penelitian yang diamati selama proses

penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah performansi guru, dan peserta didik

kelas V SD Negeri 3 Pekuncen. Jumlah peserta didik sebanyak 21 yang terdiri

dari 10 peserta didik laki-laki dan 11 peserta didik perempuan. Peneliti

mengambil subjek penelitian tersebut dengan pertimbangan bahwa pembelajaran

unsur cerita rakyat lebih berpusat pada guru. Hal tersebut menyebabkan

rendahnya tingkat keaktifan dan capaian hasil belajar peserta didik dalam

pembelajaran unsur cerita rakyat. Permasalahan tersebut harus segera diselesaikan

sehingga kemampuan peserta didik dalam mengidentifikasi unsur cerita rakyat

akan meningkat.

3.4 Tempat Penelitian

Pada bagian ini menguraikan mengenai tempat yang digunakan untuk

penelitian tindakan kelas. Tempat yang digunakan untuk penelitian yakni ruang

kelas V SD Negeri 3 Pekuncen. Tempat penelitian tersebut berada di Jalan Balai

Desa no 2 Desa Pekuncen Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas.

Penelitian dilakukan di SD Negeri 3 Pekuncen karena bertempat di desa

peneliti dan peneliti sudah mengenal peserta didik begitu pula sebaliknya. Karena

sudah saling mengenal maka komunikasi dan interaksi antara guru dan peserta

didik. Dengan begitu diharapkan akan membawa hasil yang lebih optimal. Faktor

yang diselidiki dalam penelitian ini adalah penerapan pendekatan Contextual

Teaching and Learning (CTL) untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang

berupa performansi guru, aktivitas belajar, dan hasil belajar peserta didik.



57

3.5 Data

Pada bagian ini menguraikan tentang jenis dan sumber data dalam

penelitian ini. Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data kualitatif

dan kuantitatif. Sumber data pada penelitian ini yaitu guru, peserta didik, dan data

dokumen. Penjelasan selengkapnya mengenai jenis dan sumber data terdapat pada

uraian berikut ini.

3.5.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data kualitatif dan

kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang berbentuk kata, kalimat, gerak tubuh,

ekspresi wajah, bagan, gambar, dan foto. Sedangkan data kuantitatif adalah data

yang berbentuk angka, atau data kualitatif yang diangkakan (Sugiyono 2012: 6).

Data kualitatif dalam penelitian ini meliputi data performansi guru dan aktivitas

belajar peserta didik. Data kualitatif penelitian diperoleh melalui observasi. Hasil

performansi guru menggunakan APKG I dan II. Hasil observasi akan dicatat

dalam lembar observasi. Penjabaran dari hasil pengamatan inilah yang menjdai

data kualitatif penelitian ini. Data kuantitatif dalam penelitian ini berupa nilai

sebagai hasil belajar peserta didik. Data ini diperoleh melalui tes formatif pada

setiap siklus. Tes formatif berupa soal pilihan ganda dan jawaban singkat.

3.5.2 Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini dapat diperoleh dari beberapa

sumber. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: (1) guru, (2)

peserta didik, dan (3) dokumen. Uraian selengkapnya tentang ketiga sumber data

penelitian adalah sebagai berikut.
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3.5.2.1 Guru

Data yang diperoleh juga dapat bersumber dari guru. Data yang diperoleh

dari guru yaitu data performansi guru selama pelaksanaan siklus I dan II. Data

performansi guru diperoleh dari hasil observasi yang dilakukan oleh Ibu Siti

Baringah, S.Pd. Aspek-aspek yang diobservasi meliputi kemampuan guru dalam

menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan dalam pelaksanaan

pembelajaran. Pengukuran terhadap perfomansi guru dalam proses belajar dapat

diamati melalui Alat Pengukur Kompetensi Guru (APKG). APKG digolongkan

menjadi dua (2) yaitu APKG I untuk kemampuan merencanakan pembelajaran

dan APKG II untuk pelaksanaan pembelajaran.

3.5.2.2 Peserta didik

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yakni peserta didik kelas

V SD Negeri 3 Pekuncen Kecamtan Jatilawang. Pada kelas V SD Negeri 3

Pekuncen terdapat 21 peserta didik dengan peserta didik laki-laki yang berjumlah

10 peserta didik dan peserta didik perempuan yang berjumlah 11 peserta didik.

Data peserta didik selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 1. Data penelitian

yang bersumber dari peserta didik berupa data nontes dan tes. Data nontes berupa

data hasil observasi aktivitas belajar peserta didik. Data tes diperoleh pada setiap

akhir siklus. Data tes berupa data nilai hasil belajar unsur cerita rakyat pada siklus

I dan II.

3.5.2.3 Data Dokumen

Data yang digunakan dalam penelitian ini juga dapat diperoleh dari data

dokumen. Dokumen ini berupa daftar nilai peserta didik kelas V SD Negeri 3

Pekuncen pada tahun pelajaran 2012/2013 yang dapat dilihat pada lampiran 2.



59

Data dokumen ini digunakan oleh peneliti sebagai data pra-siklus. Dari data ini

peneliti dapat mengetahui bahwa terjadi permasalahan dalam pembelajaran unsur

cerita rakyat di SD Negeri 3 Pekuncen.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data, peneliti menggunakan beberapa teknik yang

meliputi teknik nontes dan tes. Teknik nontes digunakan untuk mengumpulkan

data kualitatif yaitu data performansi guru dan aktivitas belajar peserta didik

dalam pembelajaran. Teknik tes digunakan untuk mengumpulkan data kuantitatif

yaitu data hasil belajar peserta didik. Penjabaran lebih lanjut mengenai ketiga

instrumen terdapat pada uraian berikut ini:

3.6.1 Teknik Nontes

Teknik nontes digunakan untuk mengumpulkan data yang bersifat

kualitatif. Teknik pengambilan data yang digunakan untuk mengambil data yaitu

melalui observasi. Teknik observasi digunakan untuk mengambil data

performansi guru dan aktivitas belajar peserta didik. Alat yang digunakan pada

performansi guru yakni Alat Penilaian Kinerja Guru (APKG) beserta

deskriptornya terdapat pada lampiran 5, 6, 7 dan 8. Alat yang digunakan untuk

menilai aktivitas belajar peserta didik yakni lembar observasi aktivitas peserta

didik. Aspek-aspek performansi guru yang diamati meliputi kemampuan guru

dalam menyusun RPP dan pada pelaksanaan pembelajaran.

Aspek-aspek aktivitas peserta didik yang diamati meliputi: (a)

keantusiasan (b) keberanian peserta didik dalam bertanya, (c) kemampuan peserta

didik dalam mempresentasikan hasil kerjanya, (d) kemampuan peserta didik

bekerjasama dalam kelompok, (e) keberanian peserta didik mengemukakan
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pendapat, (f) kemampuan peserta didik menindaklanjuti pengetahuan yang

diperoleh, (g) ketekunan peserta didik menyelesaikan tugas yang diberikan guru.

Penjelasan selengkapnya terdapat pada lampiran 10 dan 11.

3.6.2 Teknik Tes

Teknik tes digunakan untuk mengumpulkan data yang besifat kuantitatif.

Pada penelitian ini teknik tes digunakan untuk mendapatkan data hasil belajar

peserta didik. Teknik tes yang digunakan adalah tes formatif. Alat yang digunakan

dalam tes ini yakni soal pilihan ganda dan jawaban singkat. Pada penelitian ini

teknik tes digunakan untuk mengukur kemampuan peserta didik. Peneliti

menggunakan tes tersebut lebih bersifat obyektif untuk menentukan hasil belajar

peserta didik dalam menjelaskan dan menentukan unsur cerita rakyat.

3.7 Instrumen Penelitian

Pada bagian ini menguraikan tentang pengertian instrumen penelitian.

Instrumen penelitian merupakan seperangkat atau alat-alat yang digunakan dalam

penelitian. Ada tiga (3) instrumen yang digunakan dalam penelitian ini

diantaranya yaitu: (1) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), (2) instrumen

nontes, serta (3) instrumen tes. Penjabaran ketiga instrumen penelitian tersebut

selengkapnya terdapat pada uraian berikut ini:

3.7.1 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)

Penelitian ini dilakukan dua siklus. Masing-masing siklus terdiri dari dua

pertemuan, satu pertemuan digunakan untuk proses pembelajaran dan satu

pertemuan digunakan untuk evaluasi pembelajaran. Untuk dapat melaksanakan

pembelajaran dengan baik, semua kegiatan yang akan dilakukan selama
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pelaksanaan siklus I dan II harus direncanakan. Perencanaan pembelajaran sering

disebut dengan Rencana Pelekasanaan Pembelajaran (RPP). Secara lengkap

mengenai RPP penelitian ini terdapat pada lampiran 4 dan 5.

3.7.2 Instrumen Nontes

Untuk mendapatkan data kualitatif penelitian ini maka dilakukan teknik

nontes yakni observasi. Data kualitatif dalam penelitian ini meliputi data aktivitas

belajar peserta didik dan performansi guru. Instrumen nontes yang digunakan

untuk mengumpulkan data kualitatif penelitian meliputi: (1) lembar observasi

performansi guru dan (2) lembar observasi aktivitas belajar peserta didik.

Penjabaran selengkapnya terdapat pada uraian berikut ini:

3.7.2.1 Lembar Observasi Performansi Guru

Data mengenai performansi guru diperoleh melalui observasi yang

dilakukan oleh Ibu Siti Baringah, S.Pd. Beliau adalah guru kelas V di SD Negeri 3

Pekuncen selaku observer pada saat pelaksanaan pembelajaran siklus I dan siklus

II. Lembar observasi yang digunakan untuk mengumpulkan data performansi guru

yaitu Alat Penilaian Kompetensi Guru (APKG). Aspek-aspek yang diamati

meliputi kemampuan guru dalam menyusun RPP dan dalam pelaksanaan

pembelajaran. Alat yang digunakan untuk menilai kemampuan guru dalam

menyusun RPP yaitu APKG I. Secara rinci menganai APKG I dan deskriptornya

terdapat pada lampiran 6 dan 7. Alat yang digunakan untuk menilai kemampuan

guru dalam pelaksanaan pembelajaran yakni APKG II. Secara rinci mengenai

APKG II dan deskriptor terdapat pada lampiran 8 dan 9.

3.7.2.2 Lembar Observasi Aktivitas Belajar Peserta didik

Data mengenai aktivitas peserta didik diperoleh melalui observasi yang

dilakukan oleh peneliti dalam pembelajaran siklus I dan siklus II. Alat yang
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digunakan peneliti untuk mengumpulkan data aktivitas belajar peserta didik yaitu

lembar observasi aktivitas belajar peserta didik.

Aspek-aspek yang dinilai adalah (a) keantuasiasan (b) keberanian peserta

didik dalam bertanya, (c) kemampuan peserta didik dalam mempresentasikan

hasil kerjanya, (d) kemampuan peserta didik bekerjasama dalam kelompok, (e)

keberanian peserta didik mengemukakan pendapat, (f) kemampuan peserta didik

menindaklanjuti pengetahuan yang diperoleh, (g) ketekunan peserta didik

menyelesaikan tugas yang diberikan guru. Lembar observasi aktivitas belajar

peserta didik dan deskriptornya terdapat pada lampiran 10 dan 11.

3.7.3 Instrumen Tes

Untuk mendapatkan data mengenai hasil belajar peserta didik maka

dilakukan tes. Tes yang digunakan dalam penellitian ini yakni tes formatif. Alat

yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data hasil belajar peserta didik

yaitu soal pilihan ganda dan jawaban singkat. Instrumen tes terlampir pada RPP di

setiap siklus.

3.8 Teknik Analisis Data

Data yang dipakai dalam penelitian ini meliputi data kuantitatif dan data

kualitatif. Setelah data diperoleh maka langkah yang dilakukan adalah

menganalisis data yang diperoleh. Pada bagian ini akan diuraikan mengenai

teknik yang digunakan untuk menganalisis data kualitatif dan kuantitatif yang

telah diperoleh. Data tersebut antara lain data performansi gur, aktivitas belajar,

dan hasil belajar peserta didik. Penjelasan selengkapnya mengenai teknik analisis

data kuantitatif dan kualiitatif terdapat pada uraian berikut.
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3.8.1 Teknik Analisis Data Kualitatif

Data kualitatif dalam penelitian ini yakni data hasil observasi performansi

guru dan observasi aktivitas belajar peserta didik dalam pembelajaran siklus I dan

siklus II. Untuk mendapatkan data kualitatif maka digunakan teknik nontes yang

berupa lembar observasi. Hasil observasi inilah yang merupakan data kualitatif

dari penelitian ini. Rumus-rumus yang akan digunakan dalam penelitian ini antara

lain sebagai berikut:

3.8.1.1 Data Performansi Guru

Selama melakukan pembelajaran, performansi peneliti dalam

pembelajaran diamati oleh guru kelas. Performansi peneliti dalam proses

pembelajaran diukur dengan menggunakan Alat Penilaian Kinerja Guru (APKG).

Penilaian penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), menggunakan

APKG I. Untuk Penilaian pelaksanaan pembelajaran menggunakan APKG II.

Data performansi guru maka dapat digunakan rumus berikut:

Nilai APKG 1 = R

R =

Nilai APKG 2 = K

K =

PG =
( ) ( )

Keterangan:

R = APKG 1 (Nilai kemampuan guru dalam merencanakan pembelajaran)

K = APKG 2 (nilai kemampuan guru dalam pelaksanaan pembelajaran)



64

PG = Nilai performansi guru (Andayani, 2009: 61-76)

Setelah mengetahui hasil performansi guru melalui rumus tersebut, maka

perlu menentukan kategori nilai performansi guru. kategori nilai performansi guru

dilambangkan dengan nilai huruf dari A sampai dengan E. Rentang nilai angka

100 sampai dengan 51. Penentuan kategori nilai performansi guru dapat dibaca

pada tabel 3.1.

Tabel 3.1 Kategori Nilai Perfomansi Guru (UNNES 2010: 55)

No Nilai Angka Nilai Huruf
1 86 – 100 A
2 81 – 85 AB
3 71 – 80 B
4 66 – 70 BC
5 61 – 65 C
6 56 – 60 CD
7 51 – 55 D
8 < 51 E

3.8.1.2 Data Aktivitas Belajar

Data kualitatif yang kedua yaitu mengenai aktivitas belajar peserta didik.

Untuk memperoleh data aktivitas belajar peserta didik menggunakan lembar

observasi. Data aktivitas belajar peserta didik diperoleh dari observasi selama

pelaksanaan penelitian siklus I dan II. Untuk menentukan persentase keaktifan

belajar peserta didik secara klasikal digunakan rumus:

PK =
∑S

SNX SM
X 100%

Keterangan:P = Persentase keaktifan peserta didik
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∑ S = Jumlah skor perolehan

SN = Jumlah peserta didik

SM = Skor maksimal (Yonny, dkk 2010: 176)

Setelah mengetahui persentasi keaktifan peserta didik, maka perlu

menentukan kriteria keaktifan peserta didik. Kriteria keaktifan peserta didik

dibagi menjadi empat (4) yaitu sangat tinggi, tinggi, sedang, dan rendah. Untuk

penentuan kriteria keaktifan belajar peserta didik terdapat  pada tabel 3.2.

Tabel 3.2 Kualifikasi Persentase Keaktifan Peserta Didik

No. Persentase Kriteria
1. 75% - 100% Sangat tinggi
2. 50% - 74,99% Tinggi
3. 25% - 49,99% Sedang
4. 0% - 24,99% Rendah

3.8.2 Teknik Analisis Data Kuantitatif

Selain data kualitatif, data kuantitatif dalam penelitian ini perlu dianalisis.

Data kuantitatif dalam penelitian ini yakni data hasil belajar peserta didik. Hasil

belajar peserta didik diperoleh dari tes formatif pada siklus I dan II. Rumus-rumus

yang akan digunakan untuk mengolah data kuantitatif meliputi menghitung skor

tes pilihan ganda, bentuk jawaban singkat, menentukan rata-rata kelas, dan

persentase tuntas belajar. Pada tes formatif, peneliti menggunakan jenis soal

pilihan ganda karena proses pengoreksiannya cepat atau singkat. Untuk

menghitung skor pada tes pilihan ganda adalah sebagai berikut := 100
Keterangan:

S = nilai Akhir
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B = banyaknya butir yang  dijawab benar.

N = banyaknya butir soal (Poerwanti, dkk : 2008: 6-3)

Selain menggunakan soal pilihan ganda, peneliti menggunakan soal

jawaban singkat. Penggunaan soal jawaban singkat karena menurut peneliti dapat

mengukur kemampuan peserta didik yang lebih mendalam. Ada 10 soal jawaban

singkat, setiap soal mempunyai bobot 5. Untuk menghitung skor dengan bentuk

soal jawaban singkat menggunakan rumus sebagai berikut:

NA = SM x 100
Keterangan :

NA   = ketuntasan klasikal

SP    = Skor perolehan

SM   = Skor maksimal BNSP (2007: 25)

Setelah menganalisa tes pilihan ganda dan jawaban singkat, peneliti

menganalisa rata-rata kelas. Untuk menentukan rata-rata kelas maka

menggunakan rumus sebagai berikut:= ∑∑
Keterangan :

x = nilai rata-rata kelas

∑X = jumlah nilai seluruh peserta didik

N = jumlah Peserta didik (Aqib, dkk, 2010: 40)

Setelah menganalisa rata-rata kelas, peneliti memerlukan data tentang

persentase tuntas belajar peserta didik. Untuk menentukan persentase tuntas

belajar peserta didik dapat digunakan rumus berikut:
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TB (Tuntas Belajar) = ∑Peserta didik yang memenuhi KKMJumlah peserta didik × 100%
Berdasarkan hasil tuntas belajar peserta didik, dapat dikategorikan sesuai

tingkat keberhasilan. Persentase tuntas belajar peserta didik dibagi menjadi lima

(5) tingkat keberhasilan. Untuk penentuan tingkat keberhasilan tuntas belajar

peserta didik, dapat dibaca pada tabel 3.3.

Tabel 3.3 Tingkat Keberhasilan Belajar Peserta Didik

No. Tingkat Keberhasilan Arti

1. > 80 % Sangat tinggi

2. 60 – 79 % Tinggi

3. 40 – 59 % Sedang

4. 20 – 39 % Rendah

5. < 20 % Sangat rendah

(Aqib, dkk, 2010: 41)

Setelah data diperoleh, maka peneliti mengolah data dan membandingkan

datanya sebelum mendapat perlakuan dari peneliti dan sesudah mendapat

perlakuan dari peneliti. Apabila data yang diperoleh pada siklus 1 belum sesuai

dengan indikator keberhasilan, maka dilakukanlah siklus 2.

3.9 Indikator Keberhasilan

Penerapan pendekatan Contextual Teaching and Learning (CTL)

dikatakan berhasil untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas V SD

Negeri 3 Pekuncen jika dapat mencapai indikator keberhasilan yang ditentukan.
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Indikator keberhasilan pembelajaran dengan pendekatan Contextual Teaching and

Learning (CTL) adalah: (1) skor performansi guru dalam pembelajaran minimal B

dengan nilai 71, (2) Keterlibatan peserta didik dalam melakukan kegiatan dengan

menggunakan pendekatan pembelajaran Contextual Teaching and Learning

(CTL) lebih dari 75 %; (3) Hasil belajar peserta didik minimal 70. Rata-rata kelas

sekurang-kurangnya 70. Persentase tuntas klasikal sekurang-kurangnya 80%

(minimal 80% peserta didik yang memperoleh skor di atas 70).
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BAB 4

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian telah dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan Contextual

Teaching and Learning (CTL). Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan

kualitas pembelajaran unsur cerita rakyat. Penelitian dilaksanakan di kelas V SD

Negeri 3 Pekuncen Kecamatan Jatilawang. Penelitian dilakukan dalam dua siklus.

Siklus I dilaksanakan pada tanggal 23 dan 26 April 2013. Siklus II dilaksanakan

pada tanggal 24 dan 28 Mei 2013. Pada bagian ini akan diuraikan tentang (1)

dekripsi data, (2) hasil penelitian, (3) pembahasan, serta (4) implikasi hasil

penelitian. Uraian selengkapnya adalah sebagai berikut:

4.1 Deskripsi Data

Teknik pengambilan data yang digunakan terdiri dari teknik nontes dan

tes. Teknik nontes digunakan peneliti untuk memperoleh data performansi guru

dan aktivitas belajar peserta didik. Teknik nontes yang digunakan peneliti yaitu

observasi terhadap performansi guru dan aktivitas belajar peserta didik dalam

pembelajaran pada siklus I dan II. Teknik tes digunakan peneliti untuk

memperoleh data hasil belajar unsur cerita rakyat. Hasil tes siklus I dan II dalam

penelitian ini berupa nilai hasil belajar peserta didik. Uraian selengkapnya

mengenai deskripsi data siklus I dan II sebagai berikut:

4.1.1 Deskripsi Data Siklus I

Siklus I dilaksanakan pada tanggal 23 dan 26 April 2013 mulai pukul

07.00-08.10 WIB mulai pukul 07.00-08.10 WIB. Pada siklus I dilakukan
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pengambilan data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif dalam penelitian

ini berupa hasil observasi terhadap performansi guru dan aktivitas peserta didik

dalam pelaksanaan pembelajaran siklus I.

Pengambilan data kualitatif dilakukan dengan menggunakan teknik nontes

yakni pengamatan/observasi. Data performansi guru dan peserta didik dalam

pembelajaran siklus I diperoleh melalui observasi dalam pelaksanaan siklus I.

Data kuantitatif dalam penelitian ini berupa data hasil belajar peserta didik.

Pengambilan data kuantitatif dilakukan dengan menggunakan teknik tes formatif.

Berikut ini akan diuraikan mengenai (1) data hasil observasi performansi guru, (2)

data hasil observasi aktivitas belajar peserta didik, (3) data hasil belajar peserta

didik, (4) refleksi siklus I, serta (5) revisi.

4.1.1.1 Performansi Guru

Selain melakukan observasi terhadap aktivitas belajar peserta didik,

observasi juga dilakuan terhadap performansi guru. Observasi yang dilakukan

difokuskan pada kompetensi guru dalam menyusun RPP dan kompetensi guru

dalam melaksanakan pembelajaran. Hasil performansi guru pada siklus I

selengkapnya terdapat pada lampiran 12 dan 13. Ringkasan hasil observasi

performansi guru pada siklus I dapat dibaca pada tabel 4.1.

Tabel 4.1 Ringkasan Data Hasil Observasi Performansi Guru pada Siklus I

No Aspek Penilaian Nilai Bobot Jumlah
1 Kemampuan guru dalam

menyusun RPP
89 1 89

2 Kemampuan guru dalam
pelaksanaan pembelajaran

94 2 188

Jumlah 277
Nilai Akhir 92,33

Kategori A
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Berdasarkan tabel 4.1 dapat diketahui bahwa perolehan skor kemampuan

guru dalam menyusun RPP sebesar 89 dengan kategori A. Perolehan tersebut

telah mencapai kriteria yang ditentukan yakni minimal B. Perolehan skor

kemampuan guru dalam melaksanakan pembelajaran yakni sebesar 94 dengan

kategori A. Perolehan tersebut telah mencapai kriteria yang ditentukan yakni

minimal B.

Jadi dapat disimpulkan bahwa performansi guru dalam pelaksanaan

pembelajaran siklus I dapat dikatakan berhasil. Setelah dilakukan rekapitulasi data

hasil observasi performansi guru, maka dapat diketahui nilai akhir performansi

guru pada siklus I yakni sebesar 92,33 dengan kategori A. Hasil tersebut

menunjukkan bahwa performansi guru dalam pembelajaran unsur cerita rakyat

dikatakan sudah berhasil.

4.1.1.2 Aktivitas Belajar Peserta Didik

Untuk mendapatkan data mengenai aktivitas peserta didik, maka

digunakan teknik nontes. Teknik nontes yang digunakan yakni observasi. Alat

yang digunakan yaitu lembar observasi aktivitas belajar peserta didik. Aspek-

aspek yang diamati meliputi: (1) Keantusiasan peserta didik untuk mengikuti

kegiatan pembelajaran. (2) Keberanian peserta didik dalam bertanya. (3)

Kemampuan peserta didik dalam mempresentasikan hasil kerjanya. (4)

Kemampuan peserta didik bekerja sama dalam kelompok. (5) Keberanian peserta

didik dalam mengemukakan pendapat. (6) Kemampuan peserta didik dalam

menindaklanjuti pengetahuan yang diperoleh. (7) Ketekunan peserta didik dalam

menyelesaikan tugas yang diberikan guru. Ringkasan hasil observasi aktivitas

peserta didik pada siklus I dapat dibaca pada tabel 4.2. Hasil aktivitas belajar
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peserta didik pada siklus I selengkapnya terdapat pada lampiran 15.

Tabel 4.2 Ringkasan Data Hasil Observasi Aktivitas Peserta didik pada Siklus I

No
Rentang

Skor
Frekuensi

Jumlah
Skor

%
Persentase Keaktifan

Peserta didik
1 21-28 2 46 9,52

PK = x100

= 59,18

2 17-20 6 111 28,57
3 13-16 13 191 61,91
4 9-12 0 0 0
5 < 8 0 0 0

Jumlah 21 348 100

Berdasarkan tabel 4.2 dapat diketahui bahwa peserta didik secara klasikal

mendapat skor sebanyak 348, persentase keaktifan peserta didik sebesar 59,18%

dengan kategori tinggi. Peserta didik yang skor dengan rentang 21-28 yaitu

sebanyak 2 dari 21 peserta didik atau sebesar 9,52 %. Peserta didik yang

mendapat skor dengan rentang 17-20 yakni sebanyak 6 dari 21 peserta didik atau

sebesar 28,57 %. Peserta didik yang mendapat skor dengan rentang 13-16 yakni

sebanyak 13 peserta didik atau 61,91%. Peserta didik yang mendapat skor dengan

rentang < 9 yakni sebanyak 0 dari 21 peserta didik atau sebesar 0 %.

Berdasarkan tabel 4.2 dapat disimpulkan bahwa pembelajaran unsur cerita

rakyat pada siklus I belum berhasil. Hal tersebut ditunjukkan dari hasil

pengamatan aktivitas belajar peserta didik pada siklus I masih jauh di bawah

indikator yang ditentukan. Persentase keaktifan peserta didik pada siklus I sebesar

59,18% yang masih di bawah kriteria keaktifan peserta didik yang ditentukan.

Pada penilitian ini kriteria keaktifan peserta didik yakni minimal 75%. Perlu

dilakukan refleksi untuk memperbaiki kekurangan yang terjadi pada siklus I.

Hasil dari refleksi siklus I tersebut dilaksanakan pada siklus II.
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4.1.1.3 Hasil Belajar Peserta Didik

Pada bagian ini dikemukakan tentang hasil belajar peserta didik. Hasil

belajar peserta didik pada siklus I merupakan nilai akhir dari soal pilihan gandan

dan jawaban singkat. Hasil belajar unsur cerita rakyat pada peserta didik kelas V

SD Negeri 3 Pekuncen, Kabupaten Banyumas pada siklus I dapat dibaca pada

tabel 4.3. Hasil selengkapnya terdapat pada lampiran 17.

.
Tabel 4.3 Ringkasan Data Hasil Belajar Unsur Cerita Rakyat pada Siklus I

No Nilai Kategori F Jumlah % Rata-rata

1 90-100 Sangat Baik 6 569,5 28,57

1467,521
= 69,88

2 80-89 Baik 3 246,5 14,29

3 70-79 Cukup 3 228,5 14,29

4 60-69 Kurang 2 133 9,52

5 < 59 Sangat Kurang 7 290 33,33

Jumlah 21 1467,5 100

Berdasarkan tabel 4.3, dapat disimpulkan bahwa peserta didik secara

klasikal mendapatkan nilai sebanyak 1467,5 dengan rata-rata kelas 69,88. Peserta

didik yang memperoleh nilai dengan rentang 90-100 yakni sebanyak 6 peserta

didik atau 28,57%. Peserta didik yang memperoleh nilai dengan rentang 80-89

yakni sebanyak 3 peserta didik atau 14,29 %. Peserta didik yang mendapatkan

nilai dengan rentang 70-79 yakni sebanyak 3 peserta didik atau 14,29%. Peserta

didik yang mendapatkan nilai pada rentang 60-69 dengan yakni sebanyak 2

peserta didik atau 9,52%. Peserta didik yang mendapatkan nilai dengan rentang

<59 yakni sebanyak 7 peserta didik atau 33,33%.
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Berdasarkan tabel 4.3, maka dapat disimpulkan terdapat 12 peserta didik

atau 57,14% yang tuntas belajar. Sedangkan peserta didik yang belum tuntas

belajar sebanyak 9 peserta didik atau 42,86%. Berdasarkan perolehan tersebut,

pembelajaran unsur cerita rakyat pada siklus I dapat dikatakan belum memenuhi

harapan. Hal tersebut dikarenakan hasil belajar yang dipeoleh belum memenuhi

indikator keberhasilan yang ditentukan yakni untuk persentase ketuntasan klasikal

sebesar 75 %. Untuk rata-rata kelas minimal mencapai 69,88 juga belum

memenuhi indikator keberhasilan rata-rata kelas yaitu 70.

4.1.1.4 Refleksi

Penerapan pendekatan Contextual Teaching and Learning (CTL) pada

pembelajaran unsur cerita rakyat di kelas V SD Negeri 3 Pekuncen pada siklus I

belum dapat dikatakan berhasil. Berdasarkan hasil observasi terhadap performansi

guru juga dapat diketahui bahwa performansi guru dalam pembelajaran pada

siklus I sudah memenuhi indikator keberhasilan. Nilai performansi guru yang

diperoleh yakni sebesar 92,33.

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan peneliti terhadap aktivitas

peserta didik pada pembelajaran siklus I dapat diketahui bahwa peserta didik

belum sepenuhnya aktif mengikuti pembelajaran. Hal tersebut dapat dilihat dari

data hasil observasi yang diperoleh. Persentase keaktifan peserta didik pada siklus

I sebesar 59,18%. Hasil tersebut berarti tingkat keaktifan belajar peserta didik

yang tinggi. Terdapat beberapa peserta didik yang kurang dapat bekerja sama

dengan teman kelompoknya. Mereka lebih suka berbicara dan tidak mau berlatih

berkomunikasi dengan teman sekelompoknya. Peserta didik tersebut kurang

bertanggung jawab dalam menyelesaikan tugasnya secara kelompok.
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Berdasarkan data yang diperoleh dapat diketahui bahwa rata-rata kelas

hasil tes siklus I yakni sebesar 69,88 dengan persentase ketuntasan belajar klasikal

sebesar 57,14%. Hasil tersebut menujukkan bahwa pembelajaran pada siklus I

belum berhasil. Oleh karena itu, perlu dilakukan refleksi untuk memperbaiki

kekurangan yang terjadi pada siklus I.

Ketidakberhasilan pembelajaran pada siklus I disebabkan faktor dari guru

dan peserta didik. Faktor dari peserta didik meliputi: (1) peserta didik belum

terbiasa belajar dengan menggunakan pendekatan pembelajaran Contextual

Teaching and Learning, (2) terdapat beberapa peserta didik yang kurang fokus

ketika pembelajaran berlangsung, (3) peserta didik belum siap dalam menerima

materi pelajaran Bahasa Indonesia. Hal tersebut menyebabkan hasil belajar

menjadi rendah.

Selain faktor dari peserta didik, juga terdapat faktor dari guru yang

menyebabkan hasil belajar peserta didik masih rendah. Faktor tersebut yakni

pemberian penguatan kepada peserta didik yang masih kurang. Dalam pembuatan

soal evaluasi masih belum tepat.

4.1.1.5 Revisi

Berdasarkan hasil belajar yang diperoleh, dapat diketahui bahwa

pembelajaran unsur cerita rakyat pada siklus I belum dikatakan berhasil. Hasil

belajar yang diperoleh belum mencapai kriteria yang ditentukan yakni persentase

ketuntasan klasikal sebesar 75% dengan rata-rata kelas minimal 70. Maka perlu

dilakukan perbaikan pada siklus II sehingga hasil belajar peserta didik meningkat.

Perbaikan yang dapat dilakukan antara lain: (1) guru memberikan bacaan

cerita rakyat ke setiap anggota pada masing-masing kelompok, (2) guru
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memberikan selingan dalam pembelajaran seperti mengajak peserta didik bermain

tepuk untuk membuat peserta didik lebih fokus dalam pembelajaran, (3) menutup

pintu kelas untuk mencegah gangguan dari peserta didik kelas lain, (4)

memotivasi peserta didik agar tidak malu ketika tampil di depan kelas, serta (5)

mengoptimalkan pemberian penguatan kepada peserta didik seperti memuji

dengan kata pintar, bagus, pandai, atau dengan memberikan tanda bintang kepada

peserta didik yang aktif dalam proses pembelajaran.

4.1.2 Deskripsi Data Siklus II

Siklus II dilaksanakan pada tanggal 24 Mei 2013 mulai pukul 07.00-08.10

WIB dan 28 Mei 2013 mulai pukul 07.00-08.10 WIB. Siklus II ini dilakukan

untuk mengambil data kualitatif dan kuantitatif. Pengambilan data kualitatif

dilakukan dengan menggunakan teknik nontes yakni pengamatan/observasi.

Data mengenai performansi guru dan aktivitas belajar peserta didik dalam

pembelajaran siklus II diperoleh melalui observasi. Data kuantitatif dalam

penelitian ini berupa data hasil belajar peserta didik. Pengambilan data kuantitatif

dilakukan dengan menggunakan teknik tes. Berikut ini akan diuraikan (1) data

hasil observasi performansi guru, (2) data hasil observasi aktivitas belajar peserta

didik, (3) data hasil belajar peserta didik, (4) refleksi siklus II, serta (5) revisi.

4.1.2.1 Performansi Guru

Performansi guru dapat diukur dengan cara observasi. Observasi yang

dilakukan difokuskan pada kompetensi guru dalam menyusun Rencana

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan pelaksanaan pembelajaran. Observasi dalam

menyusun RPP menggunakan Alat Penilaian Kinerja Guru (APKG I). Penilaian
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terhadap kompetensi guru dalam melaksanakan pembelajaran menggunakan Alat

Penilaian Kinerja Guru (APKG II). Hasil penilaian performansi guru dalam

menyusun RPP siklus II terdapat pada lampiran 19. Hasil penilaian performansi

guru dalam pelaksanaan pembelajaran terdapat pada lampiran 20 dan 21.

Ringkasan hasil observasi performansi guru dalam perencanaan dan pelaksanaan

pembelajaran pada siklus II terdapat pada tabel 4.4.

Tabel 4.4 Ringkasan Data Hasil Observasi Performansi Guru pada Siklus II

No Aspek Penilaian
Nilai Rata-

rata
Bobot Jumlah

Pert. 1 Pert. 2

1
Kemampuan guru
dalam menyusun RPP

97,5 97,5 1 97,5

2
Kemampuan guru
dalam pelaksanaan
pembelajaran

94,28 97,42 95,85 2 191,7

Jumlah 3 289,2
Nilai Akhir 95,33 97,45 96,4 96,4

Kategori A

Berdasarkan 4.4 dapat diketahui bahwa perolehan skor kemampuan guru

dalam menyusun RPP yakni sebesar 97,5 dengan kategori A. Perolehan tersebut

telah mencapai kriteria yang ditentukan yakni minimal B. Perolehan skor

kemampuan guru dalam melaksanakan pembelajaran yakni rata-rata sebesar 95,85

dengan kategori A. Perolehan tersebut telah mencapai kriteria yang ditentukan

yakni minimal B. Disimpulkan bahwa performansi guru dalam pelaksanaan

pembelajaran siklus II dikatakan berhasil. Setelah dilakukan rekapitulasi data hasil

observasi performansi guru, maka dapat diketahui nilai akhir performansi guru

pada siklus II yakni sebesar 96,4 dengan kriteria A. Hasil tersebut menunjukkan

bahwa performansi guru dalam pembelajaran unsur cerita rakyat dikatakan

berhasil.
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4.1.2.2 Aktivitas Belajar Peserta Didik

Untuk mendapatkan data mengenai aktivitas belajar peserta didik, maka

digunakan teknik nontes yakni melalui observasi. Alat yang digunakan untuk

penilaian aktivitas belajar peserta didik yaitu dengan menggunakan lembar

observasi. Aspek-aspek yang diamati meliputi: (1) Keantusiasan peserta didik

untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. (2) Keberanian peserta didik dalam

bertanya. (3) Kemampuan peserta didik dalam mempresentasikan hasil kerjanya.

(4) Kemampuan peserta didik bekerja sama dalam kelompok. (5) Keberanian

peserta didik dalam mengemukakan pendapat. (6) Kemampuan peserta didik

dalam menindaklanjuti pengetahuan yang diperoleh. (7) Ketekunan peserta didik

dalam menyelesaikan tugas yang diberikan guru. Ringkasan hasil observasi

aktivitas belajar peserta didik pada siklus II dapat dibaca pada tabel 4.5. Hasil

aktivitas belajar peserta didik selengkapnya terdapat pada lampiran 23 dan 24.

Tabel 4.5. Ringkasan Data Hasil Observasi Aktivitas Peserta didik pada Siklus II

No
Rentang

Skor
Frekuensi

Jumlah
Skor

%
Persentase
Keaktifan

Peserta didik
1 21-28 15 370 71,43

PK = x100

= 79,93

2 17-20 6 100 28,57
3 13-16 0 0 0
4 9-12 0 0 0
5 < 8 0 0 0

Jumlah 21 470 100

Kategori Sangat tinggi

Berdasarkan tabel 4.5 dapat diketahui bahwa peserta didik secara klasikal

mendapat skor sebanyak 470 dan persentase keaktifan peserta didik sebesar

79,93% dengan kriteria sangat tinggi. Peserta didik yang skor dengan rentang 21-
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28 yaitu sebanyak 15 dari 21 peserta didik atau sebesar 71,43%. Peserta didik

yang mendapat skor dengan rentang 17-20 yakni sebanyak 6 dari 21 peserta didik

atau sebesar 28,57%. Peserta didik yang mendapat skor dengan rentang 13-16

yakni sebanyak 0 peserta didik atau 0%. Peserta didik yang mendapat skor dengan

rentang 9-12 yakni sebanyak 0 dari 21 peserta didik atau sebesar 0 %. Peserta

didik yang mendapat skor dengan rentang < 8 yakni sebanyak 0 peserta didik atau

0%.

Berdasarkan tabel 4.5 dapat disimpulkan bahwa pembelajaran unsur cerita

rakyat pada siklus II sudah berhasil. Hal tersebut ditunjukkan dari hasil

pengamatan aktivitas belajar peserta didik pada siklus II di atas kriteria yang

ditentukan. Persentase keaktifan peserta didik pada siklus II yakni sebesar 79,93%

sudah di atas kriteria keaktifan peserta didik yang ditentukan yakni minimal 75%.

4.1.2.3 Data Hasil Belajar Peserta Didik

Pada bagian ini dikemukakan tentang hasil belajar peserta didik pada

siklus II. Hasil belajar unsur cerita rakyat pada peserta didik kelas V SD Negeri 3

Pekuncen, Kabupaten Banyumas pada siklus II dapat dibaca pada tabel 4.6.

Tabel 4.6. Ringkasan Data Hasil Belajar Unsur Cerita Rakyat pada Siklus II

No Nilai Kategori F Jumlah % Rata-rata

1 90-100 Sangat Baik 7 678 35 172220
= 86,1

2 80-89 Baik 6 505 30

3 70-79 Cukup 7 539 35

4 60-69 Kurang 0 0 0

5 < 59 Sangat Kurang 0 0 0



80

Jumlah 20 1722 100

Berdasarkan tabel 4.6 dapat dijelaskan bahwa peserta didik secara klasikal

mendapatkan nilai sebanyak 1722 dengan rata-rata kelas 86,1. Peserta didik yang

memperoleh nilai dalam kategori sangat baik dengan rentang 90-100 yakni

sebanyak 7 peserta didik atau 35%. Peserta didik yang memperoleh nilai dalam

kategori baik dengan rentang nilai 80-89 yakni sebanyak 6 peserta didik atau

30%. Peserta didik yang mendapatkan nilai dengan kategori cukup dengan

rentang nilai 70-79 yakni sebanyak 7 peserta didik atau 35%. Peserta didik yang

mendapatkan nilai pada rentang 60-69 dengan kategori kurang yakni sebanyak 0

peserta didik atau 0%. Peserta didik yang mendapatkan nilai dalam kategori

sangat kurang dengan nilai <59 yakni sebanyak 0 peserta didik atau 0%.

Berdasarkan tabel 4.6, maka dapat disimpulkan bahwa semua peserta didik

di kelas V sudah memenuhi kriteria ketuntasan belajar. Berdasarkan perolehan

tersebut, pembelajaran unsur cerita rakyat pada siklus II sudah memenuhi

harapan. Hal tersebut dikarenakan hasil belajar yang dipeoleh sudah memenuhi

kriteria yang ditentukan yakni untuk persentase ketuntasan klasikal sebesar 75 %.

Untuk rata-rata kelas minimal mencapai 86,1 sudah melebihi indikator

keberhasilan rata-rata kelas yaitu 70.

4.1.2.4 Refleksi

Penggunaan pendekatan Contextual Teaching and Learning dalam

pembelajaran unsur cerita rakyat pada siklus II dapat dikatakan berhasil

meningkatkan hasil belajar peserta didik kelas V SD Negeri 3 Pekuncen

Kecamatan Jatilawang. Hal ini dapat dilihat dari data yang diperoleh pada siklus
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II. Data tersebut meliputi data hasil observasi performansi guru, data hasil

observasi aktivitas belajar peserta didik, dan data hasil belajar peserta didik pada

pembelajaran siklus II.

Performansi guru dalam pelaksanaan pembelajaran siklus II dikatakan

berhasil. Hal tersebut dilihat dari hasil observasi performansi guru pada

pelaksanaan pembelajaran siklus II. Nilai performansi guru yang diperoleh pada

pertemuan pertama sebesar 95,33. Pertemuan kedua meningkat menjadi 97,45

pada pertemuan kedua. Terjadi peningkatan nilai performansi guru sebesar 2,12.

Aktivitas belajar peserta didik dalam pembelajaran pada siklus II sudah

dapat dikatakan  memuaskan. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil observasi

terhadap aktivitas belajar peserta didik. Persentase keaktifan belajar yang

diperoleh peserta didik pada pertemuan pertama siklus II yakni sebesar 76,02%

dan pada pertemuan kedua meningkat menjadi 82,14%. Artinya terjadi

peningkatan persentase keaktifan belajar peserta didik sebesar 6,12%. Hasil

tersebut telah mencapai kriteria persentase keaktifan belajar yang ditentukan yakni

minimal 75% dengan kriteria sangat tinggi. Pada pelaksanaan pembelajaran

peserta didik sudah mulai dapat bekerja sama dengan teman kelompoknya.

Peserta didik juga sudah mulai dapat bertanggung jawab dengan tugasnya masing-

masing. Peserta didik yang pada siklus I kurang memperhatikan penjelasan guru

juga sudah mulai memperhatikan penjelasan guru. Peserta didik sudah mulai

berani mengemukakan pendapatnya di depan teman-temannya. Berdasarkan data

hasil belajar yang diperoleh pada siklus II dapat diketahui bahwa nilai rata-rata

kelas yang diperoleh yakni sebesar 86,1. Pada siklus II persentase ketuntasan
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belajar klasikal sebesar 100%. Pada pembelajaran siklus II semua peserta didik

sudah tuntas belajar.

Berdasarkan hasil yang diperoleh pada pembelajaran siklus II, dapat

diketahui bahwa pembelajaran unsur-unsur cerita rakyat pada siklus II sudah

berlangsung dengan baik. Berdasarkan hasil yang diperoleh pada pembelajaran

siklus II maka dapat diambil kesimpulan bahwa peneliti tidak perlu melakukan

siklus III. Hal ini dikarenakan performansi guru, hasil observasi aktivitas peserta

didik, dan hasil belajar peserta didik pada pelaksanaan pembelajaran siklus II

sudah memenuhi kriteria keberhasilan yang telah ditentukan. Oleh karena itu tidak

perlu dilakukan revisi terhadap RPP maupun kegiatan pembelajaran. Penerapan

pendekatan pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL) berhasil

meningkatkan kualitas pembelajaran unsur cerita rakyat.

4.2 Hasil Penelitian

Penelitian mengenai penggunaan pendekatan Contextual Teaching and

Learning (CTL) untuk meningkatkan kualitas pembelajaran unsur cerita rakyat di

kelas V SD Negeri 3 Pekuncen telah dilaksanakan pada tanggal 23 April sampai

28 Mei 2012. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diperoleh data

mengenai performansi guru, aktivitas peserta didik, dan hasil belajar.

Data performansi guru dan aktivitas belajar peserta didik diperoleh dari

observasi selama pelaksanaan penelitian siklus I dan II. Data hasil belajar peserta

didik diperoleh dari tes performansi. Pada bagian ini akan diuraikan mengenai

data atau hasil performansi guru, aktivitas belajar peserta didik, dan hasil belajar

peserta didik. Uraian selengkapnya adalah sebagai berikut:



83

4.2.1 Hasil Observasi Performansi Guru

Berdasarkan hasil observasi performansi guru dapat diketahui bahwa

performansi guru pada pembelajaran siklus I sudah memuaskan. Hal tersebut

terlihat dari nilai performansi guru yang diperoleh pada siklus I. Pada siklus I nilai

performansi guru dalam menyusun RPP sebesar 89 dan nilai dalam melaksanakan

pembelajaran sebesar 188. Hasil rekapitulasi menunjukkan nilai performansi guru

pada siklus I sebesar 92,33 dengan kategori A. Pada siklus II nilai performansi

guru dalam menyusun RPP sebesar 97,5 dan nilai dalam melaksanakan

pembelajaran sebesar 95,85. Hasil rekapitulasi menunjukkan nilai performansi

guru pada siklus II sebesar 96,4 dengan kategori A. Hal tersebut menunjukkan

adanya peningkatan performansi guru dalam pembelajaran. Peningkatan nilai

performansi guru dalam penelitian ini dapat dibaca pada tabel 4.7. Uraian

selengkapnya terdapat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.7 Peningkatan Nilai Performansi Guru

No Aspek Yang Diamati
Nilai Performansi

Guru Peningkatan Keterangan
Siklus I Siklus II

1
Kemampuan guru
dalam menyusun
RPP

89 97,5 8,5 Meningkat

2
Kemampuan guru
dalam pelaksanaan
pembelajaran

188 191,7 3,7 Meningkat

Nilai Akhir 92,33 96,4 4,07 Meningkat

Berdasarkan tabel 4.7 dapat diketahui adanya peningkatan nilai

performansi guru pada pembelajaran siklus II. Pada siklus I nilai yang diperoleh

guru dalam menyusun RPP yakni sebesar 89. Pada siklus II nilai performansi guru
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dalam menyusun RPP meningkat menjadi 97,5. Hal tersebut menunjukkan bahwa

terjadi peningkatan nilai kemampuan guru dalam menyusun RPP yakni sebesar

8,5. Nilai yang diperoleh guru dalam melaksanakan pembelajaran pada siklus I

yakni sebesar 188 dengan kriteria A.

Pada siklus II nilai performansi guru dalam melaksanakan pembelajaran

meningkat menjadi 191,7 kriteria A. Hal tersebut menujukkan bahwa terjadi

peningkatan nilai performansi guru dalam melaksanakan pembelajaran sebesar

3,7. Nilai akhir performansi guru yang diperoleh pada siklus I yakni sebesar 92,33

dengan kriteria A. Pada siklus II nilai akhir performansi guru meningkat menjadi

96,4 dengan kriteria A peningkatan nilai akhir performansi guru sebesar 4,07.

Nilai hasil pengamatan terhadap performansi guru diangap sudah

memuaskan bagi peneliti. Hal tersebut dikarenakan nilai hasil pengamatan

performansi guru yang diperoleh telah mencapai kriteria keberhasilan yang telah

ditentukan. Nilai performansi guru yang diperoleh pada siklus II yakni sebesar

96,4 dengan kriteria A. Sedangkan kriteria yang ditentukan untuk nilai

performansi guru yakni minimal sebesar 70 dengan kriteria B. Berdasarkan nilai

performansi guru yang diperoleh pada siklus II dapat dikatakan bahwa

pembelajaran unsur cerita rakyat pada siklus II berhasil.

4.2.2 Hasil Observasi Aktivitas Belajar Peserta didik

Data mengenai aktivitas belajar peserta didik dapat diperoleh melalui

observasi pada saat proses pembelajaran berlangsung. Observasi terhadap

aktivitas belajar peserta didik dilakukan selama proses pembelajaran siklus I dan

II berlangsung. Aspek-aspek yang diamati meliputi keantuasiasan, keberanian

peserta didik dalam bertanya, kemampuan peserta didik dalam mempresentasikan
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hasil kerjanya, dan kemampuan peserta didik bekerja sama dalam kelompok, serta

keberanian peserta didik mengemukakan pendapat. Aspek yang lain yaitu meliputi

kemampuan peserta didik menindaklanjuti pengetahuan yang diperoleh dan

ketekunan peserta didik menyelesaikan tugas yang diberikan guru.

Melalui proses observasi dapat diketahui data mengenai aktivitas belajar

peserta didik. Berdasarkan data hasil observasi aktivitas peserta didik pada siklus I

diketahui bahwa persentase aktivitas belajar peserta didik yaitu sebesar 59,18%

dengan kategori keaktifan peserta didik tinggi. Meskipun demikian, hasil tersebut

belum berhasil karena masih terdapat beberapa peserta didik yang masih kurang

aktif dalam pembelajaran. Pada pelaksanaan pembelajaran siklus I peserta didik

lebih suka berbicara dan tidak mau berlatih berkomunikasi dengan teman

sekelompoknya. Peserta didik tersebut kurang bertanggung jawab dengan

tugasnya dalam kelompok. Maka guru perlu mengadakan sebuah refleksi untuk

mengatasi masalah yang terjadi pada siklus I. Perbaikan dilakukan dari

perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Setelah melakukan refleksi dan

menerapkannya pada siklus II terjadi peningkatan aktivitas belajar peserta didik.

Berdasarkan observasi yang dilakukan diketahui bahwa persentase keaktifan

belajar peserta didik pada siklus I sebesar 80,08% dengan kategori sangat tinggi.

Jumlah skor aktivitas belajar yang diperoleh peserta didik pada siklus I

yakni sebanyak 348. Jumlah tersebut meningkat pada siklus II. Jumlah skor

aktivitas belajar yang peserta didik peroleh pada siklus II yakni sebanyak 470. Hal

tersebut menunjukkan adanya peningkatan jumlah skor aktivitas belajar yang

peserta didik peroleh sebanyak 122.



86

Pada siklus II persentase keaktifan belajar peserta didik meningkat

menjadi 88,89% dengan kategori keaktifan belajar sangat tinggi. Artinya terjadi

peningkatan persentase keaktifan belajar peserta didik sebesar 8,81%. Pada

pelaksanaan siklus II peserta didik sudah mulai dapat bekerja sama dengan teman

sekelompoknya. Perhatian peserta didik selama pelaksanaan siklus II juga

mengalami peningkatan. Peserta didik sudah dapat bertanggung jawab dengan

tugas yang diberikan kepadanya. Peserta didik tidak lagi berbicara sendiri pada

saat pelaksanaan pembelajaran berlangsung. Peserta didik juga sudah tidak malu

untuk menyatakan pendapatnya. Peserta didik lebih berani memberikan pendapat

maupun mengomentari penampilan teman dari kelompok lain. Hal tersebut

menunjukkan adanya peningkatan aktivitas belajar peserta didik pada siklus II.

Data mengenai peningkatan aktivitas belajar peserta didik dalam penelitian ini

dapat dibaca pada tabel 4.8.

Tabel 4.8 Peningkatan Aktivitas Belajar Peserta didik

No. Urut
Skor Perolehan

Peningkatan Keterangan
Siklus I Siklus II

1 17 20 3 Meningkat
2 14 20 6 Meningkat
3 14 22 8 Meningkat
4 14 21 7 Meningkat
5 19 24 5 Meningkat
6 14 22 8 Meningkat
7 14 20 6 Meningkat
8 15 22 7 Meningkat
9 15 22 7 Meningkat
10 19 24 5 Meningkat
11 23 26 3 Meningkat
12 16 20 4 Meningkat
13 15 22 7 Meningkat
14 23 27 4 Meningkat
15 16 23 7 Meningkat
16 19 24 5 Meningkat
17 14 20 6 Meningkat
18 17 22 5 Meningkat
19 20 25 5 Meningkat
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20 14 21 7 Meningkat
21 16 23 7 Meningkat

Jumlah 348 470 122
PK 59,18 79,93

Kategori Tinggi
Sangat
Tinggi

Berdasarkan tabel 4.8 juga dapat diketahui persentase keaktifan belajar

peserta didik pada siklus I yakni sebesar 59,18%. Persentase keaktifan belajar

tersebut mengalami peningkatan pada pelaksanaan siklus II. Pada pelaksanaan

pembelajaran siklus II diperoleh persentase keaktifan belajar peserta didik sebesar

79,93%. Hal tersebut menunjukkan adanya peningkatan persentase keaktifan

belajar peserta didik sebesar 20,75%. Melalui tabel tersebut dapat diketahui semua

peserta didik mengalami peningkatan aktivitas belajar.

4.2.3 Hasil Belajar

Pada pembelajaran unsur cerita rakyat, hasil belajar yang diperoleh peserta

didik yaitu dalam bentuk nilai tes formatif pada setiap siklus. Pada pelaksanaan

tes formatif siklus I diperoleh nilai rata-rata kelas sebesar 69,88 dengan persentase

ketuntasan belajar sebesar 57,14%. Pembelajaran pada siklus I belum dapat

dikatakan berhasil karena belum mencapai indikator keberhasilan. Untuk dapat

dikatakan berhasil, maka harus mencapai nilai rata-rata kelas minimal 70 dengan

persentase ketuntasan belajar klasikal sebesar 75%. Berdasarkan data hasil belajar

peserta didik diketahui bahwa terjadi peningkatan hasil belajar peserta didik.

Jumlah nilai yang diperoleh peserta didik pada siklus I yakni sebanyak

1467,5. Jumlah nilai yang diperoleh pada siklus II meningkat menjadi 1722. Hal

tersebut menunjukkan adanya peningkatan jumlah nilai peserta didik sebanyak

337,5. Nilai rata-rata kelas yang diperoleh pada siklus I sebesar 69,88 dan pada
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siklus II meningkat menjadi 86,10. Hal tersebut menunjukkan adanya peningkatan

nilai rata-rata kelas sebesar 16,88. Berdasarkan tabel 4.9 dapat diketahui bahwa

persentase ketuntasan belajar klasikal peserta didik juga mengalami peningkatan.

Pada siklus I terdapat 12 dari 21 peserta didik yang tuntas belajar.

Persentase ketuntasan belajar klasikal yang diperoleh pada siklus I yakni sebesar

57,14%. Pada siklus II terdapat 21 dari 21 peserta didik yang tuntas belajar,

artinya semua peserta didik sudah tutas belajar. Persentase ketuntasan belajar

klasikal pada siklus II yakni sebesar 100%. Hal tersebut menunjukkan adanya

peningkatan persentase ketuntasan belajar klasikal peserta didik sebesar 42,86%.

Kurang berhasilnya pembelajaran pada siklus I dikarenakan peserta didik yang

belum terbiasa dengan penggunaan pendekatan pembelajaran Contextual

Teaching and Learning (CTL). Terdapat beberapa peserta didik yang kurang

fokus ketika pembelajaran berlangsung. Peserta didik belum siap dalam menerima

materi pelajaran Bahasa Indonesia. Hal tersebut menyebabkan hasil belajar

peserta didik menjadi rendah. Hasil belajar peserta didik pada siklus II merupakan

nilai akhir dari soal pilihan gandan dan jawaban singkat. Peningkatan hasil belajar

peserta didik dapat dibaca pada tabel 4.9.

Tabel 4.9 Tabel Peningkatan Hasil Belajar Peserta didik

No
Nilai

Peningkatan Ket.
Siklus I Ket. Siklus II Ket.

1 33,5 Tidak tuntas 76 Tuntas 42,5 Naik
2 27 Tidak tuntas 75 Tuntas 48 Naik
3 46,5 Tidak tuntas 85 Tuntas 38,5 Naik
4 38 Tidak tuntas 79 Tuntas 41 Naik
5 83 Tuntas 0
6 76 Tuntas 98 Tuntas 22 Naik
7 45 Tidak tuntas 75 Tuntas 30 Naik
8 80,5 Tuntas 80 Tuntas -0,5 Turun
9 67,5 Tidak tuntas 82 Tuntas 14,5 Naik
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10 92 Tuntas 98 Tuntas 6 Naik
11 98 Tuntas 96 Tuntas -2 Turun
12 50 Tidak tuntas 78 Tuntas 28 Naik
13 77 Tuntas 86 Tuntas 9 Naik
14 96 Tuntas 100 Tuntas 4 Naik
15 75,5 Tuntas 94 Tuntas 18,5 Naik
16 94 Tuntas 96 Tuntas 2 Naik
17 50 Tidak tuntas 77 Tuntas 27 Naik
18 83 Tuntas 84 Tuntas 1 Naik
19 91,5 Tuntas 96 Tuntas 4,5 Naik
20 65,5 Tidak tuntas 79 Tuntas 13,5 Naik
21 98 Tuntas 88 Tuntas -10 Turun

Jumlah 1467,5 1722 337,5

Rata-Rata 69,88 86,10 16,88

Persentase Ketuntasan 57,14 100 42,86

Hasil belajar peserta didik mengalami peningkatan pada pelaksanaan

siklus II. Pada pelaksanaan tes pada pembelajaran siklus II diperoleh nilai rata-

rata sebesar 86,1 dengan persentase ketuntasan belajar klasikal sebesar 100%.

Peningkatan ini terjadi karena pada pelaksanaan pembelajaran siklus II peserta

didik sudah mulai terbiasa dengan penggunaan pendekatan Contextual Teaching

and Learning (CTL) dalam pembelajaran. Peserta didik juga sudah mulai dapat

bekerja sama dan bertanggung jawab dengan tugasnya masing-masing. Peserta

didik juga sudah tidak malu untuk mengungkapkan pendapatnya di depan kelas.

Hasil belajar yang diperoleh pada siklus II dianggap berhasil bagi peneliti.

Hal tersebut dikarenakan hasil belajar yang diperoleh peserta didik telah mencapai

kriteria keberhasilan yang telah ditentukan. Rata-rata nilai hasil belajar peserta

didik yang diperoleh pada siklus II yakni sebesar 86,10 dengan persentase

ketuntasan belajar klasikal sebesar 100%. Sedangkan kriteria keberhasilan yang

ditentukan yakni rata-rata nilai hasil belajar peserta didik minimal 70 dengan

persentase ketuntasan belajar klasikal sebesar 75%. Berdasarkan hasil tersebut

maka, pembelajaran pada siklus II dikatakan berhasil.
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4.3 Pembahasan

Pada bagian ini diuraikan mengenai pembahasan data penelitian yang telah

diperoleh. Tujuan dalam PTK untuk meningkatkan kualitas pembelajaran unsur

cerita rakyat di SDN 3 Pekuncen Jatilawang dengan menggunakan pendekatan

CTL. Untuk mencapai tujuan penelitian, peneliti menetapkan rumusan masalah.

Rumusan masalah yang ditentukan peneliti yaitu: “Apakah penerapan pendekatan

CTL dapat meningkatkan kualitas pembelajaran unsur ceirta rakyat di SDN 3

Pekuncen Jatilawang?”. Hipotesis dari rumusan masalah yang telah ditetapkan

yaitu dengan menerapkan pendekatan Contextual Teaching and Learning (CTL)

dapat meningkatkan kualitas pembelajaran unsur cerita rakyat di kelas V SDN 3

Pekuncen Jatilawang. Berdasarkan hasil analisis data penelitian yang diperoleh,

maka dapat disimpulkan bahwa penelitian yang dilakukan sudah berhasil.

Keberhasilan ini dapat dilihat dari tercapainya semua indikator keberhasilan yang

telah ditentukan.

Performansi guru juga mengalami peningkatan. Hal tersebut dapat dilihat

dari hasil observasi terhadap performansi guru pada pelaksanaan siklus I dan II.

Nilai performansi guru dalam menyusun RPP pada siklus I sebesar 89.

Performansi guru dalam pelaksanaan pembelajaran siklus I sebesar 188. Hasil

rekapitulasi performansi guru  menunjukkan nilai performansi guru pada siklus I

sebesar 92,33 dengan kategori A. Hasil tersebut telah mencapai indikator yang

ditentukan yakni minimal 71 dengan kategori A, hasil tersebut sudah memenuhi

kriteria. Namun, masih perlu dilakukan siklus II agar indikator keberhasilan yang

lain dapat tercapai, seperti aktivitas dan hasil belajar peserta didik.
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Pada siklus II performansi guru mengalami peningkatan. Performansi guru

dalam menyusun RPP pada siklus II meningkat menjadi 97,50. Sedangkan

performansi guru dalam melaksanakan pembelajaran meningkat menjadi 191,7.

Hasil rekapitulasi performansi guru pada siklus II menunjukkan nilai performansi

guru pada siklus II sebesar 96,40 dengan kategori A.  Hasil tersebut menunjukkan

bahwa pendekatan Contextual Teaching and Learning (CTL) dapat meningkatkan

performansi guru dalam pembelajaran unsur cerita rakyat di kelas V SD Negeri 3

Pekuncen.

Pada pelitian ini aktivitas belajar peserta didik juga mengalami

peningkatan. Berdasarkan hasil observasi diketahui persentase keaktifan peserta

didik pada siklus I sebesar 59,18% dengan kategori tinggi. Aktivitas belajar

peserta didik mengalami peningkatan pada pelaksanaan siklus II. Hal tersebut

terlihat dari data hasil observasi yang diperoleh. Persentase keaktifan belajar

peserta didik pada siklus II sebesar 79,93% dengan kategori keaktifan sangat

tinggi. Aktivitas belajar pada siklus II telah mencapai indikator yang ditentukan

yakni persentase keaktifan peserta didik minimal 75% dengan kategori keaktifan

sangat tinggi.

Hal tersebut menunjukkan bahwa pendekatan Contextual Teaching and

Learning (CTL) dapat meningkatkan aktivitas belajar peserta didik dalam

pembelajaran unsur cerita rakyat di kelas V SD Negeri 3 Pekuncen. Peningkatan

aktivitas belajar tersebut dapat terjadi karena melalui penerapan pendekatan

Contextual Teaching and Learning (CTL) guru dapat merancang pembelajaran

yang menyenangkan. Pembelajaran yang menyenangkan dapat memusatkan

perhatian peserta didik. Berdasarkan hasil analisis data, diketahui bahwa hasil
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belajar peserta didik pada siklus II mengalami peningkatan dari siklus I. Pada

siklus I diperoleh nilai rata-rata kelas sebesar 69,88 dengan persentase ketuntasan

belajar sebesar 57,14%. Hasil yang diperoleh pada siklus I belum dapat mencapai

kriteria keberhasilan yang ditentukan. Hal tersebut dikarenakan guru kurang

mengoptimalkan pemberian motivasi pada peserta didik. Motivasi memiliki peran

yang penting dalam pencapaian tujuan pembelajaran.

Hal tersebut sesuai dengan pendapat Hamalik (2008:161) yang

menyatakan bahwa, “motivasi menentukan berhasil atau tidaknya proses belajar

peserta didik.” Pada siklus II terjadi peningkatan nilai hasil belajar peserta didik.

Pada siklus II diperoleh nilai rata-rata kelas sebesar 86,10. Artinya persentase

ketuntasan belajar peserta didik pada siklus II sebesar 100%. Hal tersebut

menunjukkan bahwa penerapan pendekatan Contextual Teaching and Learning

(CTL) dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik pada pembelajaran unsur

cerita rakyat di kelas V SD Negeri 3 Pekuncen.

Berdasakan uraian tersebut diketahui bahwa penerapan pendekatan

Contextual Teaching and Learning (CTL) dapat meningkatkan performansi guru,

aktivitas dan hasil belajar peserta didik dalam pembelajaran unsur cerita rakyat di

kelas V SD Negeri 3 Pekuncen. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh maka

membuktikan hipotesis bahwa, “Melalui Penerapan Pendekatan Pembelajaran

Contextual Teaching and Learning (CTL) dapat Meningkatkan Kualitas

Pembelajaran Bahasa Indonesia Materi Unsur Cerita Rakyat Peserta Didik pada

Kelas V SD Negeri 3 Pekuncen Kecamatan Jatilawang” yang diajukan peneliti

tepat.

4.4 Implikasi Hasil Penelitian
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Peneliti telah menerapkan pendekatan Contextual Teaching and Learning

(CTL) dalam pembelajaran unsur cerita rakyat. Pendekatan tersebut diterapkan

pada siklus I dan II. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, dapat diketahui

bahwa pendekatan Contextual Teaching and Learning (CTL) dapat meningkatkan

kualitas pembelajaran. Kualitas pembelajaran yang dimaskud meliputi

performansi guru, aktivitas, dan hasil belajar peserta didik. Penjelasan

selengkapnya terdapat pada uraian berikut ini:

4.4.1 Performansi Guru

Pembelajaran dengan menggunakan pendekatan Contextual Teaching and

Learning (CTL) dapat meningkatkan performansi guru. Guru lebih inovatif dalam

perencanaan pembelajaran. Pengetahuan guru mengenai pendekatan pembelajaran

akan lebih luas. Guru lebih bervariatif dalam menentukan pendekatan yang

digunakan dalam pembelajaran. Dengan begitu akan meningkatkan perfomansi

guru dalam proses pembelajaran. Performansi guru yang bervariatif dan selalu

memunculkan inovasi-inovasi baru maka akan menambah keterampilan guru

dalam mengelola kelas.

Pada pelaksanaan pembelajaran guru tidak hanya menggunakan satu

metode saja yaitu metode ceramah saja. Melalui pembelajaran dengan

menggunakan pendekatan Contextual Teaching and Learning (CTL) kemampuan

guru dalam membimbing peserta didik untuk mendapatkan kebermaknaan dalam

pembelajaran. Hal tersebut disebabkan karena pada pelaksanaan pembelajaran

dengan pendekatan Contextual Teaching and Learning (CTL) guru dituntut dapat

mengaitkan materi dengan pengalaman nyata dalam proses pembelajaran. Hal ini

menyebabkan kemampuan guru dalam mengajar akan meningkat.
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4.4.2 Aktivitas Peserta Didik

Pembelajaran dengan menggunakan pendekatan Contextual Teaching and

Learning (CTL) dapat meningkatkan aktivitas belajar peserta didik. Pada

pembelajaran Bahasa Indonesia materi unsur cerita rakyat, peserta didik harus

mampu menjelaskan dan mengidentifikasi unsur cerita rakyat. Melalui penerapan

pendekatan Contextual Teaching and Learning (CTL), peserta didik belajar

tentang unsur cerita rakyat di daerah sekitar. Peserta didik merasa lebih dekat

dengan lingkungan belajarnya.

Pada pelaksanaan pembelajaran, peserta didik tidak hanya mendengarkan

ceramah dari guru. Peserta didik mulai menemukan cara untuk mengerti tentang

unsur cerita rakyat dengan menggunakan jembatan keledai. Peserta didik sudah

mulai menggunakan analisis untuk mengidentifikasi unsur cerita rakyat. Hal ini

menyebabkan aktivitas peserta didik dalam dalam proses pembelajaran akan

meningkat.

4.4.3 Hasil Belajar Peserta Didik

Melalui penerapan pendekatan CTL hasil belajar peserta didik dalam

pembelajaran unsur cerita rakyat akan meningkat. Guru yang inovatif dan kreatif

membuat aktivitas belajar meningkat sehingga berdampak pada keberhasilan

peserta didik dalam proses pembelajaran. Penerapan pendekatan CTL pada

pembelajaran unsur cerita rakyat di kelas V SD Negeri 3 Pekuncen dianggap

berhasil meningkatkan hasil belajar peserta didik.

Keberhasilan yang terjadi pada penelitian ini, tidak menutup kemungkinan

bahwa pendekatan CTL juga dapat diterapkan dalam mata pelajaran, materi

pelajaran di kelas lain. Keberhasilan penelitian ini berdampak pada kualitas
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pembelajaran di SD Negeri 3 Pekuncen. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai

acuan sekolah dalam menentukan kebijakan pelaksanaan pembelajaran. Melalui

penelitian ini pembelajaran di SD Negeri 3 Pekuncen menjadi lebih inovatif.

Berdasarkan hal tersebut maka dapat dikatakan bahwa penelitian ini juga dapat

meningkatkan kualitas pembelajaran di SD Negeri 3 Pekuncen.
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BAB 5

PENUTUP

Penelitian yang berjudul “Peningkatan Kualitas Pembelajaran Unsur Cerita

Rakyat melalui Pendekatan Contextual Teaching And Learning (CTL) pada

Peserta Didik Kelas V Sekolah Dasar Negeri 3 Pekuncen Kecamatan Jatilawang”

telah dilaksanakan selama dua siklus. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh

maka dapat dibuat simpulan dari penelitian ini. Pada bagian ini akan dikemukakan

mengenai simpulan dan saran yang diperoleh dari penelitian. Uraian selengkapnya

adalah sebagai berikut:

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian beserta pembahasan yang telah diuraikan

dapat disimpulkan bahwa penerapan pendekatan Contextual Teaching And

Learning (CTL) dapat meningkatkan kualitas pembelajaran unsur cerita rakyat di

kelas V SD Negeri 3 Pekuncen. Berdasarkan hasil penelitian yang telah

dilakukan, maka dapat disimpulkan:

5.1.1 Performansi guru

Penerapan pendekatan Contextual Teaching And Learning (CTL) pada

pembelajaran Bahasa Indonesia materi unsur cerita rakyat di kelas V SD Negeri 3

Pekuncen dapat meningkatkan performansi guru. Hal tersebut dapat dilihat pada

perolehan nilai kemampuan guru dalam menyusun RPP maupun dalam

melaksanakan pembelajaran. Perolehan nilai performansi guru pada siklus I yakni

92,33 dengan kriteria A dan mengalami peningkatan pada siklus II menjadi 96,4
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dengan kriteria A. Nilai tersebut menunjukkan bahwa guru sudah maksimal dalam

perencanaan, menguasai materi pelajaran, dan langkah-langkah dalam

menerapkan pendekatan Contextual Teaching And Learning (CTL) pada saat

proses pembelajaran berlangsung.

5.1.2 Aktivitas Belajar Peserta didik

Penerapan pendekatan Contextual Teaching And Learning (CTL) dalam

pembelajaran Bahasa Indonesia materi unsur cerita rakyat di kelas V SD Negeri 3

Pekuncen dapat meningkatkan aktivitas belajar peserta didik. Peningkatan

aktivitas belajar peserta didik diukur melalui lembar observasi pada tingkat

keaktifan peserta didik.

Asperk penilaian aktivitas belajar peserta didik yaitu ; (a) keantusiasan

peserta didik untuk mengikuti kegiatan pembelajaran; (b) keberanian peserta didik

dalam bertanya; (c) kemampuan peserta didik dalam mempresentasikan hasil

kerjanya; (d) kemampuan peserta didik bekerjasama dalam kelompok; (e)

keberanian peserta didik dalam mengemukakan pendapat; (f) kemampuan peserta

didik dalam menindaklanjuti pengetahuan yang diperoleh; (g) ketekunan peserta

didik dalam menyelesaikan tugas yang diberikan guru.

Peningkatan aktivitas belajar peserta didik terlihat dari hasil observasi

aktivitas peserta didik dalam proses pembelajaran selama siklus I dan II. Hasil

observasi tersebut menunjukkan jumlah skor aktivitas belajar peserta didik pada

siklus I yakni sebanyak 348 dengan persentase keaktifan belajar peserta didik

sebesar 59,18%. Aktivitas belajar peserta didik mengalami peningkatan pada

pelaksanaan siklus II. Jumlah skor aktivitas belajar peserta didik pada siklus II

yakni sebanyak 470 dengan persentase keaktifan sebesar 79,93%.
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5.1.3 Hasil Belajar Peserta didik

Penerapan pendekatan Contextual Teaching And Learning (CTL) dalam

pembelajaran unsur cerita rakyat dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik.

Pada pembelajaran tersebut terjadi peningkatan hasil belajar peserta didik dari

siklus I ke siklus II.

Nilai hasil belajar peserta didik pada siklus I menunjukkan terdapat 12 dari

21 peserta didik yang tuntas belajar. Persentase ketuntasan belajar klasikal pada

siklus I sebesar 57,14% dengan nilai rata-rata kelas sebesar 69,88. Pada siklus II

terjadi peningkatan hasil belajar peserta didik. Pada siklus II semua peserta didik

peserta didik sudah tuntas belajar. Persentase ketuntasan belajar klasikal pada

siklus II sebesar 100% dengan nilai rata-rata kelas 86,1.

5.2 Saran

Penelitian telah berhasil dilaksanakan dengan lancar. Walaupun sudah

memenuhi indikator keberhasilan, namun masih banyak kekurangan. Berdasarkan

hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti memberikan saran sebagai berikut:

5.2.1 Bagi Guru

Guru hendaknya selalu berusaha melakukan inovasi untuk memilih

pendekatan pembelajaran yang akan digunakan. Dengan demikian peserta didik

tidak merasa bosan dan menjadi bersemangat ketika mengikuti pembelajaran.

Dengan begitu aktivitas peserta didik dapat meningkat.Pendekatan pembelajran

Contextual Teaching and Learning (CTL), dapat dijadikan alternatif pendekatan

pembelajaran yang dapat digunakan guru. Berdasarkan hasil penelitian yang telah

dilakukan terbukti bahwa pendekatan ini dapat meningkatkan hasil belajar peserta
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didik di kelas V SD Negeri 3 Pekuncen. Oleh karena itu guru hendaknya mencoba

untuk menerapkan pendekatan pembelajaran Contextual Teaching And Learning

(CTL) dalam proses pembelajaran di kelas.

5.2.2 Bagi Peserta didik

Bagi peserta didik disarankan aktif mengikuti proses pembelajaran agar

tercipta suasana kelas yang hidup. Peserta didik diharapkan sering membaca

materi pelajaran secara berulang-ulang dan diterapkan dalam kehidupan sehari-

hari agar mudah mengingatnya dan merasakan kebermaknaan materi pelajaran

yang diterima di sekolah. Peserta didik sebaiknya lebih menggali pengetahuan dan

kemampuan yang dimilikinya semaksimal mungkin pada saat pembelajaran

berlangsung. Selain itu, diharapkan tidak ada peserta didik yang malu bertanya

kepada teman sekelompoknya apabila mengalami kesulitan dalam belajar,

sehingga kerjasama peserta didik dalam pembelajaran dapat berlangsung secara

optimal (pembelajaran tutor sebaya).

5.2.3 Bagi Sekolah

Sekolah hendaknya memberikan kesempatan kepada guru agar dapat

berinovasi dan berkreativitas dalam kegiatan pembelajaran. Diantaranya yaitu

dengan menggunakan pendekatan pembelajaran Contextual Teaching And

Learning (CTL), guru dapat memberikan kontribusi untuk meningkatkan kualitas

dan mutu sekolah.
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Lampiran 1

Tabel Daftar Nama Peserta Didik Kelas V SD Negeri 3 Pekuncen Tahun

Pelajaran 2012/2013

NO NIS NISN NAMA
JENIS

KELAMIN
1 932 9994955290 Anggi Setiawan L
2 943 9994955291 Artoto L
3 978 0003867701 Heri Rahma Sutanto L
4 980 0010925108 Endah Margi Saputra L
5 994 0028172814 Robi Romansyah L
6 996 0028171094 Fina Indiawati P
7 997 0028172804 Lilis Setiowati P
8 998 0028178203 Bagas Sutrimo L
9 999 0028178200 Kartika Ari Santi P

10 1001 0028177167 Noeryanto L
11 1002 0028178198 Reza Kartika P
12 1004 0028178194 Nia Aprilia P
13 1006 0010927733 Aji Setiawan L
14 1012 0010927783 Dimas Ariyanda L
15 1013 0010928216 Sri Nur Darojah P
16 1015 0020200519 Yus Trianingsih P
17 1017 0020200365 Defita Nefin P
18 1018 0020200459 Tiara Dian Antasha P
19 1019 0020200524 Iis Puspita Sari P
20 1062 0011925831 Hanan Winda Aprilianti P
21 1087 0011331027 Bagus Anton Saputra L
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Lampiran 2

Tabel Nilai Peserta Didik Kelas V SD Negeri 3 Pekuncen Tahun Pelajaran

2012/2013

NO NAMA L/P NILAI
1 Anggi Setiawan L 66
2 Artoto L 65
3 Heri Rahma Sutanto L 65
4 Endah Margi Saputra L 65
5 Robi Romansyah L 85
6 Fina Indiawati P 66
7 Lilis Setiowati P 65
8 Bagas Sutrimo L 66
9 Kartika Ari Santi P 66

10 Noeryanto L 86
11 Reza Kartika P 70
12 Nia Aprilia P 74
13 Aji Setiawan L 66
14 Dimas Ariyanda L 87
15 Sri Nur Darojah P 65
16 Yus Trianingsih P 67
17 Defita Nefin P 64
18 Tiara Dian Antasha P 76
19 Iis Puspita Sari P 69
20 Hanan Winda Aprilianti P 66
21 Bagus Anton Saputra L 69
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PENGEMBANGAN SILABUS

Sekolah : SDN Pekuncen 03

Kelas/Semester : V/2

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia

Tema : Kegiatan

Standar Kompetensi : Mendengarkan

5. Memahami cerita tentang suatu peristiwa dan cerita pendek anak yang disampaikan secara lisan.

Kompetensi Dasar : 5.2 Mengidentifikasi unsur cerita (tokoh, tema, latar, dan amanat).

Materi
Pokok/Pem
belajaran

Kegiatan
Pembelajaran

Indikator
Penilaian

Alokasi
Waktu

Sumber Belajar
Teknik

Bentuk
Instrumen

Contoh
Instrumen

Unsur

cerita

(tokoh dan

latar)

 Menjelaskan
tentang
pengertian
cerita rakyat.

 Tanya jawab
tentang jenis-
jenis cerita
rakyat.

5.2.1 Mampu
menjelaskan
pengertian
cerita rakyat.
5.2.2 Mampu
menjelaskan
jenis-jenis
cerita rakyat.
5.2.3 Mampu
menyebutkan
unsur-unsur
cerita rakyat.

1) Tes
lisan

2) Tes
tertulis

1. Pilihan
Ganda

2. Isian

1. Tokoh
adalah ....

2. Latar
dalam
cerita
rakyat
ada 3
yaitu ...,
..., dan ....

4 × 35
(2×

pertemu

an)

1. BSE Bahasa
dan Sastra
Indonesia
untuk SD/MI
Kelas V,
halaman 42-
44.

2. BSE Bahasa
Indonesia
untuk SD/MI
Kelas V,
halaman 2-3,
5, dan 8.
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Materi
Pokok/Pem
belajaran

Kegiatan
Pembelajaran

Indikator
Penilaian

Alokasi
Waktu

Sumber Belajar
Teknik

Bentuk
Instrumen

Contoh
Instrumen

Unsur
cerita
(tokoh dan
latar)

 Diskusi
tentang unsur
cerita rakyat.

 Menentukan
unsur cerita
rakyat.

 Menentukan
unsur cerita
rakyat di
daerah
sekitar.

5.2.4 Mampu
menjelaskan
pengertian dari
unsur-unsur
cerita rakyat
5.2.5 Mampu
menentukan
unsur-unsur
cerita rakyat di
daerah sekitar.

1) Tes
lisan

2) Tes
tertulis

1. Pilihan
Ganda

2. Isian

1. Tokoh
adalah ....

2. Latar
dalam
cerita
rakyat ada
3 yaitu ...,
..., dan ....

4 × 35
(2×
pertemu
an)

3. Cerita rakyat
Danau Toba,
Eyang Sayang,
Sejarah
Singkat
Adipati
Mrapat, dan
Babad
Baturraden.
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Lampiran 4

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

(RPP)

Sekolah : SDN Pekuncen 03

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia

Kelas/Semester : V/2

Pokok Bahasan : Unsur-unsur cerita rakyat

Alokasi Waktu : 2 X 35 menit

Pelaksanaan : Jumat, 26 April 2013

A. Standar Kompetensi :

5. Memahami cerita tentang suatu peristiwa dan cerita pendek anak yang

disampaikan secara lisan.

B. Kompetensi Dasar :

5.2 Mengidentifikasi unsur cerita (tokoh, tema, latar, dan amanat).

C. Indikator:

5.2.5 Mampu menentukan unsur-unsur cerita rakyat di daerah sekitar.

D. Tujuan Pembelajaran:

1. Setelah mendengarkan penjelasan dari guru tentang cerita rakyat di

daerah sekitar, peserta didik dapat menceritakan cerita rakyat di daerah

sekitar.

2. Setelah melakukan wawancara dengan narasumber tentang cerita rakyat

di daerah sekitar, peserta didik dapat mengidentifikasi unsur cerita

rakyat di daerah sekitar.

E. Materi Pembelajaran

Unsur-unsur cerita rakyat.

F. Metode

1. Ceramah bervariasi pada saat menjelaskan cerita rakyat di daerah

sekitar.

2. Tanya jawab pada saat membahas tentang cerita rakyat yang ada di
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daerah sekitar.

3. Diskusi pada saat membahas tentang persiapan wawancara.

4. Tugas pada saat menentukan unsur cerita rakyat di daerah sekitar.

G. Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran

1. Kegiatan Awal (5 menit)

a) Berdoa, mengisi daftar hadir peserta didik, mempersiapkan materi ajar,

model, dan media.

b) Memperingatkan cara duduk yang baik ketika menulis dan membaca.

c) Apersepsi dan motivasi: guru menjelaskan tujuan pembelajaran. Guru

menampilkan gambar makam bonokeling dan keris . Guru menanyakan

tentang media gambar tersebut. Guru memberikan stimulus berupa

kata-kata yang berkaitan dengan media gambar tersebut.

2. Kegiatan Inti: (40 menit)

a) Eksplorasi

1) Guru bertanya tentang cerita rakyat yang ada di daerah

sekitar.

2) Guru menyebutkan tentang cerita rakyat yang ada di daerah

sekitar.

3) Guru betanya tentang cerita Eyang Sayang.

b) Elaborasi

1) Guru membagi peserta didiknya menjadi beberapa

kelompok.

2) Setiap kelompok terdiri dari 3 sampai 4 anak.

3) Setiap kelompok melakukan diskusi.

4) Salah satu kelompok membacakan laporan hasil diskusi di

depan teman-temannya, kelompok lainnya menanggapi

hasil diskusi yang dibacakan di depan kelas.

c) Konfirmasi

1) Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diketahui

peserta didik

2) Guru memberikan penguatan  kepada peserta didik.

3) Guru bersama peserta didik membuat simpulan materi.
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3. Penutup (25 menit)

a) Membuat kesimpulan dari tiap materi yang disampaikan.

b) Mengerjakan tes formatif siklus 1.

H. Sumber dan Media Pembelajaran

1. Sumber

a. BSE Bahasa Indonesia untuk SD/MI Kelas V, Sri Murni dan Ambar

Widianingtyas., Pusat Perbukuan: Departemen Pendidikan Nasional,

halaman 89-90.

b. BSE Bahasa Indonesia Membuatku Cerdas untuk SD/MI Kelas V, Edi

Warsidi dan Farika, Pusat Perbukuan: Departemen Pendidikan

Nasional, halaman 8.

c. BSE Bahasa Indonesia untuk SD/MI Kelas V, Umri Nur’aini dan

Indriyani, Mentari Pustaka, halaman 5.

2. Media

a. Gambar Makam Bonokeling.

b. Gambar Keris.

c. Narasumber.

I. Penilaian

1. Prosedur : penilaian proses, penilaian hasil

2. Jenis penilaian:

a. Penilaian proses : pengamatan guru

b. Penilaian hasil   : tes formatif dengan alat penilaian

3. Bentuk penilaian : pertanyaan tertulis

4. Alat tes : soal-soal evaluasi (terlampir)

5. Kunci Jawaban : (terlampir)

6. Format penilaian : (terlampir)

J. Kriteria Penilaian

1. Performansi (terlampir)

2. Lembar Penilaian (terlampir)
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Lampiran 1

Materi

Cerita Rakyat Desa Pekuncen

“Eyang Sayang”

Cerita Eyang Sayang terdapat di desa Pekuncen. Pada dahulu kala, kira-

kira pada zaman wali, Eyang Sayang menjadi lurahing Sayang. Sayang itu sama

dengan empu atau orang yang pandai membuat wesi aji. Wesi aji yaitu wesi sing

di ajini (dalam bahasa jawa) artinya besi itu dihormati. Besi itu berbentuk keboan

/luk (bengkok). Besi yang seperti ini sering disebut keris.

Selain Eyang Sayang, ada juga yang bernama Kaki Congok. Kaki Congok

juga seorang empu, tetapi tidak bisa membuat keris seperti yang dilakukan oleh

Eyang Sayang. Kaki Congok adalah abdi dari Eyang Sayang. Kaki Congok hidup

berdampingan dengan Eyang Sayang, tetapi karena Kaki Congok tidak bisa

membuat keris, maka Kaki Congok Pindah ke Lo Gedhe. Tempat Lo Gedhe ini

terletak di bawah pohon lo di pinggir sungai menghadap ke utara.

Setelah Kaki Congok pindah ke pinggir sungai, Eyang Sayang

mengadakan sayembara. Isi sayembaranya adalah barang siapa yang bisa menjaga

Eyang Sayang, maka ia akan diberi anugerah atau rezeki yang melimpah.

Sayembara ini dilakukan dengan cara bertapa pada hari Senin dan Kamis dengan

membawa minyak duyung, rokok bangjo, bunga kantil, dan kemenyan putih.

Dalam bertapa tidak boleh mengucapkan janji-janji setelah keinginannya

terwujud. Janji tersebut cukup di dalam hati saja. Selam bertapa harus memenuhi

empat syarat yaitu madhep, mantep, manembah, dan manunggal. Dalam pepatah

jawa menyebutkan “wani ngalah luhur wekasane” kira-kira artinya berani

mengalah akan luhur pada akhirnya. Orang yang mengalah atau ngalah itu bukan

berarti kalah, tapi menyimpan energi kita yang semula untuk tujuan supaya

mendapatkan pengakuan dari lawan untuk ditujukan ke tujuan yang lebih baik.
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Lampiran 2

Media

Gambar 1. Makam
Bonokeling

Gambar 2. Keris
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Lampiran 3

Kisi-Kisi Soal

Sekolah : SD Negeri Pekuncen 03

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia

Materi Pokok : Unsur Cerita Rakyat

Kelas/Semester : V/II

Standar Kompetensi :

5. Memahami cerita tentang suatu peristiwa dan cerita pendek anak yang

disampaikan secara lisan.

Kompetensi Dasar :

5.2. Mengidentifikasi unsur cerita (tokoh, tema, latar, dan amanat).

No. Indikator Soal Jenis Soal
Ranah

Kognitif
Nomor

Soal

1.
Peserta didik dapat mengidentifikasi
unsur cerita rakyat melalui diskusi.

Esai C2 1
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Lembar Kerja Peserta Didik

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia

Materi Pokok : Unsur Cerita Rakyat

Kelas/Semester : V/II

Alokasi waktu : 10 menit

Nama Kelompok : ....

Ketua Kelompok : ....

Anggota Kelompok : ....

Cerita Rakyat Desa Pekuncen

“Eyang Sayang”

Cerita Eyang Sayang terdapat di desa Pekuncen. Pada dahulu kala, kira-

kira pada zaman wali, Eyang Sayang menjadi lurahing Sayang. Sayang itu sama

dengan empu atau orang yang pandai membuat wesi aji. Wesi aji yaitu wesi sing

di ajini (dalam bahasa jawa) artinya besi itu dihormati. Besi itu berbentuk keboan

/luk (bengkok). Besi yang seperti ini sering disebut keris.

Selain Eyang Sayang, ada juga yang bernama Kaki Congok. Kaki Congok

juga seorang empu, tetapi tidak bisa membuat keris seperti yang dilakukan oleh

Eyang Sayang. Kaki Congok adalah abdi dari Eyang Sayang. Kaki Congok hidup

berdampingan dengan Eyang Sayang, tetapi karena Kaki Congok tidak bisa

membuat keris, maka Kaki Congok Pindah ke Lo Gedhe. Tempat Lo Gedhe ini

terletak di bawah pohon lo di pinggir sungai menghadap ke utara.

Setelah Kaki Congok pindah ke pinggir sungai, Eyang Sayang

mengadakan sayembara. Isi sayembaranya adalah barang siapa yang bisa menjaga

Eyang Sayang, maka ia akan diberi anugerah atau rezeki yang melimpah.

Sayembara ini dilakukan dengan cara bertapa pada hari Senin dan Kamis dengan

membawa minyak duyung, rokok bangjo, bunga kantil, dan kemenyan putih.

Dalam bertapa tidak boleh mengucapkan janji-janji setelah keinginannya

terwujud. Janji tersebut cukup di dalam hati saja. Selam bertapa harus memenuhi

empat syarat yaitu madhep, mantep, manembah, dan manunggal. Dalam pepatah

jawa menyebutkan “wani ngalah luhur wekasane” kira-kira artinya berani
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mengalah akan luhur pada akhirnya. Orang yang mengalah atau ngalah itu bukan

berarti kalah, tapi menyimpan energi kita yang semula untuk tujuan supaya

mendapatkan pengakuan dari lawan untuk ditujukan ke tujuan yang lebih baik.

Soal : Identifikasilah unsur cerita rakyat yang berjudul “Sejarah Singkat

Adipati Mrapat”
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Kunci Jawaban

Sejarah singkat Adipati Mrapat

Unsur cerita rakyat

Tokoh : Eyang Sayang dan Kaki Congok. (bobot 2)

Watak : Baik hati dan baik hati. (bobot 2)

Latar : Pada zaman wali dan di pinggir sungai (bobot 2)

Amanat : Wani ngalah luhur wekasane” kira-kira artinya berani mengalah akan

luhur pada akhirnya. Orang yang mengalah atau ngalah itu bukan

berarti kalah, tapi menyimpan energi kita yang semula untuk tujuan

supaya mendapatkan pengakuan dari lawan untuk ditujukan ke tujuan

yang lebih baik. (bobot 2)

Alur : Maju (bobot 1)

Tema : Kejadian sejarah (bobot 1)

Rumus penilaian

S = ∑ Bobot soal

S = skor yang dicari

∑ B = jumlah bobot soal
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Lampiran 4

Kisi-Kisi Tes Formatif

Sekolah : SD Negeri Pekuncen 03

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia

Materi Pokok : Unsur Cerita Rakyat

Kelas/Semester : V/II

Standar Kompetensi :

5. Memahami cerita tentang suatu peristiwa dan cerita pendek anak yang

disampaikan secara lisan.

Kompetensi Dasar :

5.2. Mengidentifikasi unsur cerita (tokoh,tema, latar,dan amanat).

No. Indikator Soal Jenis Soal Ranah Kognitif Nomor Soal

1
Peserta didik dapat menyebutkan tentang unsur-unsur
cerita rakyat.

Pilihan ganda C1 1

2
Peserta didik dapat menyebutkan tentang nama lain
karakter dalam cerita rakyat.

Pilihan ganda C1 2

3
Peserta didik dapat menyebutkan tentang pengertian
protagonis.

Pilihan ganda C1 3

4
Disajikan sepenggal cerita, peserta didik dapat
mengidentifikasi karakter tokoh dalam cerita.

Pilihan ganda C1 4

5
Disajikan sepenggal cerita, peserta didik dapat
menentukan judul dalam cerita.

Pilihan ganda C1 5

6
Peserta didik dapat menyebutkan tentang pengertian
tokoh.

Pilihan ganda C1 6

7
Peserta didik dapat menyebutkan tentang pengertian
fabel.

Pilihan ganda C1 7

8
Disajikan sepenggal cerita, peserta didik dapat
menentukan tokoh utama dalam cerita.

Pilihan ganda C1 8

9
Peserta didik dapat menyebutkan tentang pengertian
alur.

Pilihan ganda C1 9

10
Disajikan sepenggal cerita, peserta didik dapat
menentukan watak tokoh dalam cerita.

Pilihan ganda C1 10

11
Disajikan sepenggal cerita, peserta didik dapat
menentukan latar dalam cerita.

Pilihan ganda C1 11

12
Peserta didik dapat menyebutkan tentang pengertian
legenda.

Pilihan ganda C1 12

13
Disajikan sepenggal cerita, peserta didik dapat
menentukan judul cerita.

Pilihan ganda C1 13

14 Peserta didik dapat menentukan tokoh dalam cerita Pilihan ganda C1 14

15
Peserta didik dapat menyebutkan tentang seting waktu
pada cerita “Eyang Sayang”.

Pilihan ganda C1 15

16
Peserta didik dapat menyebutkan tentang pekerjaan
Eyang Sayang.

Pilihan ganda C1 16

17
Peserta didik dapat menyebutkan tentang pengertian
empu.

Pilihan ganda C1 17

18
Peserta didik dapat menyebutkan tentang tokoh
pendamping di cerita Eyang Sayang.

Pilihan ganda C1 18

19 Peserta didik dapat menyebutkan tentang nama lain luk. Pilihan ganda C1 19
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No. Indikator Soal Jenis Soal Ranah Kognitif Nomor Soal

20
Peserta didik dapat menyebutkan tentang watak Eyang
Sayang.

Pilihan ganda C1 20

21 Peserta didik dapat menyebutkan tentang Kaki Congok. Pilihan ganda C1 21

22
Peserta didik dapat menyebutkan tentang pengertian
legenda.

Pilihan ganda C1 22

23
Peserta didik dapat menyebutkan tentang pengertian
mite.

Pilihan ganda C1 23

24
Peserta didik dapat menyebutkan tentang pengertian
sage.

Pilihan ganda C1 24

25
Peserta didik dapat menyebutkan tentang pengertian
epos.

Pilihan ganda C1 25

26
Peserta didik dapat menyebutkan tentang pengertian
tokoh.

Esai C2 1

27
Peserta didik dapat menyebutkan tentang pengertian
protagonis.

Esai C2 2

28
Peserta didik dapat menyebutkan tentang pengertian
karakter.

Esai C2 3

29
Disajikan sepenggal cerita, peserta didik dapat
menentukan watak tokoh dalam cerita.

Esai C2 4

30 Peserta didik dapat menyebutkan tentang amanat. Esai C2 5

31 Peserta didik dapat menyebutkan tentang alur. Esai C2 6

32
Peserta didik dapat menyebutkan tentang
seting/tempat/latar.

Esai C2 7

33 Peserta didik dapat menyebutkan tentang tema. Esai C2 8

34 Peserta didik dapat menyebutkan tentang protagonis. Esai C2 9

35 Peserta didik dapat menyebutkan tentang figuran. Esai C2 10



115

SOAL TES FORMATIF

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia

Materi Pokok : Unsur Cerita Rakyat

Kelas/Semester : V/II

Alokasi waktu : 20 menit

A. Jawablah pertanyaan berikut
dengan memberi tanda silang
(x) pada huruf a, b atau c di
depan jawaban yang benar!

1. Di bawah ini yang tidak
termasuk unsur-unsur cerita
rakyat adalah ....
a. tema
b. tokoh
c. latar
d. tata tertib

2. Karakter dalam cerita rakyat
biasa disebut ....
a. penokohan
b. alur
c. latar
d. tema

3. Tokoh yang berlawanan dengan
tokoh utama disebut ....
a. protagonis
b. tritagonis
c. antagonis
d. peran pembantu

4. Tono anak yang rajin. Ia selalu
berangkat sekolah tepat waktu.
Ia sangat disukai teman-
temannya. Ia menjadi murid
teladan di sekolahnya. Karakter
Tono pada bacaan tersebut
adalah ....
a. malas c. pandai
b. rajin d. pemalu

5. Coba perhatikan paragraf berikut
ini.
Melati anak yatim piatu.
Kesehariannya selalu mengamen
di jalan raya. Ia mengamen
untuk memenuhi kebutuhan
hidupnya. Meskipun demikian,
sebagai anak muslimah ia tidak
pernah lupa akan shalat lima
waktu.
Judul yang tepat untuk bacaan di
atas adalah ....
a. Anak Yatim Piatu
b. Pengamen
c. Melati yang Rajin
d. Disiplin Beribadah

6. Pelaku yang ada dalam cerita
rakyat disebut ....
a. karakter c. alur
b. tokoh d. tema

7. Cerita rakyat yang tokoh-
tokohnya binatang yaitu ….
a. legenda c. fabel
b. mite d. epos

8. “Pak, biarlah saya yang pergi
ke puncak gunung itu, “ kata si
Bungsu. “Saya yang akan
mengambil bara api ajaib itu
untuk kesembuhan ibu.”
“Apakah kamu tidak takut
dimangsa ular gaib itu?” tanya
si Sulung kepada adiknya.



116

Tokoh utama cerita rakyat di
atas adalah ....
a. si Bungsu c. si Sulung
b. Ular n’Daung d. ibu

9. Runtutan jalannya cerita disebut
....
a. amanat c. seting
b. watak d. alur

10. Perhatikan kutipan cerita
berikut!

Berdasarkan kutipan di atas
watak Pak Garam adalah ....

a. gemar menolong orang lain
b. pemalas
c. pembohong
d. pemalu

11. Simaklah kutipan cerita berikut
ini!

Berdasarkan kutipan di atas,
latar cerita berada di ....
a. desa yang damai
b. suatu kampung di pinggiran
hutan
c. kota yang ramai
d. negeri yang aman dan damai

12. Cerita yang isinya dikaitkan
dengan asal-usul terjadinya
suatu tempat yaitu ….
a. fabel c. epos
b. mite d. legenda

13. . . . .
Ibu,
Kau lahirkan aku dalam
kegelisahanmu
Ibu,
Belaianmu selembut sutra
Sayangmu seluas samudra
Ibu,
Tidak ada yang bisa
menggantikanmu
Aku sungguh sayang ibu

Karya: Fatin Philia
Hikmah dalam Bobo
No. 17/XXX/2003

Akhirnya mereka bertemu
dengan Pak garam dan meminta
tolong kepadanya.

“Saya tak punya penegtahuan
untuk menyalatkan orang mati,”
jawab Pak Garam singkat.

“Kami tak peduli Pak Garam
pandai atau tidak, tetapi tolong
keluarga kami yang meninggal itu
dimandikan dan disembahyangkan,”
tutur salah seorang utusan tersebut.

Setelah berpikir panjang dan
tak ragu lagi, Pak Garam akhirnya
menyetujui. “Baiklah kalau begitu,”
jawabnya singkat.

Di suatu kampung yang
damai, hidup sepasang suami istri
miskin. Mereka tinggal di sebuah
gubuk berdinding kulit kayu dan
beratap rumbia di pinggir hutan.
Sebagian atapnya sudah berlubang-
lubang. Jika hujan datang, suami
istri itu sibuk menambal atap
tersbut dengan daun-daun kayu
yang besar

“Tidak. Aku percaya bisa
dapatkan bara api ajaib itu,” kata
si Bungsu menatap.
Sebenarnya si Bungsu juga
merasa takut. Namun, tekad
untuk menyembuhkan ibunya
nekad untuk mendapatkan bara
api ajaib.

(Dikutip dari “Kisah si
Bungsu dan Ular si
daung” dalam
Kumpulan Cerita
Rakyat, dengan
pengubahan)
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Judul yang tepat untuk puisi di
atas adalah ....
a. Tuhan c. Kakek
b. Ayah d. Ibu

14. Binatang yang cerdik dalam
cerita (dongeng) rakyat
Indonesia adalah ....
a. kancil c. kanguru
b. kerbau d. kucing

15. Cerita Eyang Sayang pada
zaman ....
a. nabi Isa
b. nabi Muhammad
c. wali
d. orde baru

16. Apa yang dilakukan oleh Eyang
Sayang ....
a. pencari kayu c. juru kunci
b. empu d. dukun

17. Orang pembuat keris disebut ....
a. tukang keris c. gandring
b. empu d. pandai

18. Tokoh pendamping cerita Eyang
Sayang yaitu ....
a. Eyang c. Ki Congok
b. Sayang d. Ki Congak

19. Nama lain luk adalah ....
a. bengkok c. sabun

b. lurus d. brojod

20. Eyang sayang mempunyai watak
....
a. jahat c. penakut
b. sombong d. baik hati

21. Kaki Congok mempunyai watak
....
a. baik hati c. serakah
b. cerdik d. pemaaf

22. Cerita yang isinya dikaitkan
dengan asal-usul terjadinya
suatu tempat yaitu ….
a. fabel c. epos
b. mite d. legenda

23. Cerita yang isinya tentang dewa-
dewi atau cerita yang bersifat
sakral yaitu ….
a. mite c. jenaka
b. fabel d. legenda

24. Cerita yang mengandung unsur
sejarah yaitu  ….
a. fabel c. sage
b. legenda d. epos

25. Cerita rakyat yang bercerita
tentang cerita kepahlawanan
yaitu ....
a. sage c. fabel
b. epos d.legenda.

B. Isilah titik-titik di bawah ini!
1. Tokoh dalam cerita rakyat adalah ....
2. Peran protagonis adalah ....
3. Sikap tokoh dalam cerita disebut ....
4. Mia anak yang kurang mampu. Meskipun begitu, ia selalu mendapat

ranking satu di sekolah. Watak Mia tersebut adalah ....
5. Pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang dari sebuah karya sastra

yaitu ....
6. Alur yang menggunakan jalan cerita runtut dari awal hingga akhir yaitu ....
7. Suatu tempat terjadinya cerita yaitu ....
8. Sesuatu yang menjadi dasar cerita, selalu berkaitan dengan berbagai

pengalaman kehidupan, dan sering diartikan sebagai ide atau tujuan utama
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cerita yaitu ....
9. Tokoh yang memegang peranan utama pada cerita. Biasanya menjadi

tokoh idaman dalam cerita yaitu ....
10. Tokoh yang kehadirannya mendampingi tokoh utama yaitu ....
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11. B
12. D
13. D
14. A
15. C

16. B
17. B
18. C
19. A
20. D

6. B
7. C
8. A
9. D
10.A

Rumus penilaian isian singkat
S = ∑ B
S = skor yang dicari
∑ B = jumlah jawaban benar

1. D
2. A
3. C
4. B
5. A

1. Orang-orang yang berperan dalam cerita rakyat
2. Orang yang berperan berlawanan dengan tokoh utama
3. Watak atau karakter
4. Rajin.
5. Amanat
6. Alur maju
7. Latar/seting/tempat
8. Tema
9. Protagonis
10. Figuran

Rumus penilaian pilihan ganda= −
Keterangan:
S = nilai Akhir
R = jawaban benar
W = jawaban salah
N = alternatif jawaban

Kunci Jawaban

A.

B.

21. C
22. D
23. A
24. C
25. B
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Lampiran 5

LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS BELAJAR PESERTA DIDIK

Petunjuk

Berdasarkan pengamatan observer dan guru terhadap aspek penilaian aktivitas peserta didik dalam pembelajaran

Bahasa Indonesia, berilah tanda cek (√) pada kolom yang tersedia sesuai dengan hasil pengamatan.

No Nama Aspek yang dinilai Nilai

A B C D E F G
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1 Anggi Setiawan
2 Artoto
3 Heri Rahma Sutanto
4 Endah Margi Saputra
5 Robi Romansyah
6 Fina Indiawati
7 Lilis Setiowati
8 Bagas Sutrimo
9 Kartika Ari Santi

10 Noeryanto
11 Reza Kartika
12 Nia Aprilia
13 Aji Setiawan
14 Dimas Ariyanda
15 Sri Nur Darojah
16 Yus Trianingsih
17 Defita Hefih
18 Tiara Dian Antasha
19 Iis Puspita Sari
20 Hanan Winda A.
21 Bagus Anton Saputra
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Keterangan:

A. Keantusiasan peserta didik untuk mengikuti kegiatan pembelajaran.

B. Keberanian peserta didik dalam bertanya.

C. Kemampuan peserta didik dalam mempresentasikan hasil kerjanya.

D. Kemampuan peserta didik bekerjasama dalam kelompok.

E. Keberanian peserta didik dalam mengemukakan pendapat.

F. Kemampuan peserta didik dalam menindaklanjuti pengetahuan yang diperoleh.

G. Ketekunan peserta didik dalam menyelesaikan tugas yang diberikan guru.
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Lampiran 6

Lembar Penilaian

NO NAMA Nilai

1 Anggi Setiawan
2 Artoto
3 Heri Rahma Sutanto
4 Endah Margi Saputra
5 Robi Romansyah
6 Fina Indiawati
7 Lilis Setiowati
8 Bagas Sutrimo
9 Kartika Ari Santi

10 Noeryanto
11 Reza Kartika
12 Nia Aprilia
13 Aji Setiawan
14 Dimas Ariyanda
15 Sri Nur Darojah
16 Yus Trianingsih
17 Defita Hefih
18 Tiara Dian Antasha
19 Iis Puspita Sari
20 Hanan Winda Aprilianti
21 Bagus Anton Saputra
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Lampiran 5

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

(RPP)

Sekolah : SDN Pekuncen 03

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia

Kelas/Semester : V/2

Pokok Bahasan : Unsur-unsur cerita rakyat

Alokasi Waktu : 4 X 35 menit (2 Pertemuan)

Pelaksanaan : Selasa dan Jumat, 24 dan 28 Mei 2013

A. Standar Kompetensi :

6. Memahami cerita tentang suatu peristiwa dan cerita pendek anak yang

disampaikan secara lisan.

B. Kompetensi Dasar :

5.2 Mengidentifikasi unsur cerita (tokoh, tema, latar, dan amanat).

C. Indikator:

5.2.5 Mampu menentukan unsur-unsur cerita rakyat di daerah sekitar.

D. Tujuan Pembelajaran:

1. Setelah mendengarkan penjelasan dari guru tentang cerita rakyat di

daerah sekitar, peserta didik dapat menceritakan cerita rakyat di daerah

sekitar.

2. Setelah melakukan diskusi tentang cerita rakyat di daerah sekitar,

peserta didik dapat mengidentifikasi unsur cerita rakyat di daerah

sekitar.

E. Materi Pembelajaran

Unsur-unsur cerita rakyat.

F. Metode

1. Ceramah bervariasi pada saat menjelaskan cerita rakyat di daerah

sekitar.

2. Tanya jawab pada saat membahas tentang cerita rakyat yang ada di
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daerah sekitar.

3. Diskusi dan penuugasan pada saat menentukan unsur cerita rakyat di

daerah sekitar.

G. Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran

Pertemuan pertama

1. Kegiatan Awal (5 menit)

a) Berdoa, mengisi daftar hadir peserta didik, mempersiapkan materi ajar,

dan media berupa gambar peta Kabupaten Banyumas.

b) Apersepsi dan motivasi: guru menjelaskan tujuan pembelajaran. Guru

menampilkan gambar peta Kabupaten Banyumas. Guru menanyakan

tentang gambar tersebut. Guru memberikan stimulus berupa kata-kata

yang berkaitan dengan gambar tersebut.

2. Kegiatan Inti: (40 menit)

a) Eksplorasi

1) Guru bertanya tentang cerita rakyat yang ada di daerah

sekitar Banyumas.

2) Guru menyebutkan tentang cerita rakyat yang ada di daerah

sekitar Banyumas.

3) Guru betanya tentang cerita Banyumas.

b) Elaborasi

1) Guru membagi peserta didiknya menjadi beberapa kelompok.

2) Setiap kelompok terdiri dari 5 sampai 6 anak.

3) Setiap kelompok mendengarkan cerita Banyumas dari

narasumber

4) Setiap kelompok mengidentifikasi unsur cerita rakyat.

5) Salah satu kelompok membacakan laporan hasil diskusinya

di depan teman-temannya, kelompok lainnya menanggapi

hasil diskusi yang dibacakan di depan kelas.

c) Konfirmasi

1) Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diketahui

peserta didik

2) Guru memberikan penguatan  kepada peserta didik.

3) Guru bersama peserta didik membuat simpulan materi.



125

3. Penutup (25 menit)

a) Membuat simpulan dari tiap materi yang disampaikan.

b) Guru memberikan PR kepada peserta didik.

Pertemuan kedua

1. Kegiatan Awal (5 menit)

a) Berdoa, mengisi daftar hadir peserta didik, mempersiapkan materi ajar,

model, dan media.

b) Memperingatkan cara duduk yang baik ketika menulis, membaca.

c) Apersepsi dan motivasi: guru menjelaskan tujuan pembelajaran. Guru

menampilkan gambar Baturaden. Guru menanyakan tentang gambar

tersebut. Guru memberikan stimulus berupa kata-kata yang berkaitan

dengan gambar tersebut.

2. Kegiatan Inti: (40 menit)

a) Eksplorasi

1) Guru bertanya tentang cerita rakyat Babad Baturraden.

2) Guru menyebutkan tentang cerita rakyat Babad Baturraden.

3) Guru betanya tentang cerita Baturaden.

b) Elaborasi

1) Guru membagi peserta didiknya menjadi beberapa

kelompok.

2) Setiap kelompok terdiri dari 5 sampai 6 anak.

3) Setiap kelompok mendengarkan cerita Baturedan dari

narasumber

4) Setiap kelompok mengidentifikasi unsur cerita rakyat.

5) Salah satu kelompok membacakan laporan hasil diskusinya

di depan teman-temannya, kelompok lainnya menanggapi

hasil diskusi yang dibacakan di depan kelas.

c) Konfirmasi

1) Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diketahui

peserta didik



126

2) Guru memberikan penguatan  kepada peserta didik.

3) Guru bersama peserta didik membuat simpulan materi.

3. Penutup (25 menit)

a) Membuat kesimpulan dari tiap materi yang disampaikan.

b) Guru memberikan tes formatif kepada peserta didik.

H. Sumber dan Media Pembelajaran

1. Sumber

a. BSE Bahasa Indonesia untuk SD/MI Kelas V, Sri Murni dan Ambar

Widianingtyas., Pusat Perbukuan: Departemen Pendidikan Nasional.

b. BSE Bahasa Indonesia Membuatku Cerdas untuk SD/MI Kelas V,

Edi Warsidi dan Farika, Pusat Perbukuan: Departemen Pendidikan

Nasional.

c. BSE Bahasa Indonesia untuk SD/MI Kelas V, Umri Nur’aini dan

Indriyani, Mentari Pustaka.

2. Media

a. Gambar Pancuran Pitu.

b. Gambar Baturaden.

c. Gambar Peta Kabupaten Banyumas.

I. Penilaian

1. Prosedur : penilaian proses, penilaian hasil

2. Jenis penilaian:

a. Penilaian proses : pengamatan guru

b. Penilaian hasil   : tes formatif dengan alat penilaian

3. Bentuk penilaian : pertanyaan tertulis

4. Alat tes : soal-soal evaluasi (terlampir)

5. Kunci Jawaban : (terlampir)

6. Format penilaian : (terlampir)

J. Kriteria Penilaian

1. Performansi (terlampir)

2. Lembar Penilaian (terlampir)
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Lampiran 1

Materi

Cerita Rakyat

Sejarah singkat Adipati Mrapat

Kabupaten Banyumas berdiri pada tahun 1582, tepatnya pada hari Jum`at

Kliwon tanggal 6 April 1582 Masehi, atau bertepatan tanggal 12 Robiul Awwal

990 Hijriyah. Dari hasil kajian sejarawan, arkeolog dan akademisi sehingga

kemudian ditetapkan dengan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Daerah

Tingkat II Banyumas Nomor 2 tahun 1990.

Keberadaan sejarah Kabupaten Banyumas tidak terlepas dari pendirinya

yaitu Raden Joko Kahiman yang kemudian menjadi Bupati yang pertama dikenal

dengan julukan atau gelar ADIPATI MARAPAT (ADIPATI MRAPAT). Riwayat

singkatnya diawali dari jaman Pemerintahan Kesultanan PAJANG, di bawah Raja

Sultan Hadiwijaya.

Kisah pada saat itu telah terjadi suatu peristiwa yang menimpa diri

(kematian) Adipati Wirasaba ke VI (Warga Utama ke I) dikarenakan kesalah

pahaman dari Kanjeng Sultan pada waktu itu, sehingga terjadi musibah

pembunuhan di Desa Bener, Kecamatan Lowano, Kabupaten Purworejo. Sewaktu

Adipati Wirasaba dalam perjalanan pulang dari pisowanan ke Pajang. Dari

peristiwa tersebut untuk menebus kesalahannya maka Sultan Pajang, memanggil

putra Adipati Wirasaba namun tiada yang berani menghadap.

Salah satu diantaranya putra menantu yang memberanikan diri menghadap

dengan catatan apabila nanti mendapatkan murka akan dihadapi sendiri, dan

apabila mendapatkan anugerah/kemurahan putra-putra yang lain tidak boleh iri

hati. Ternyata diberi anugerah diwisuda menjadi Adipati Wirasaba ke

VII. Semenjak itulah putra menantu yaitu R. Joko Kahiman menjadi Adipati

dengan gelar ADIPATI WARGA UTAMA II.

Sekembalinya dari Kasultanan Pajang atas kebesaran hatinya dengan seijin

Kanjeng Sultan, bumi Kadipaten Wirasaba dibagi menjadi empat bagian diberikan

kepada iparnya.

1. Wilayah Banjar Pertambakan diberikan kepada Kyai Ngabei Wirayuda.
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2. Wilayah Merden diberikan kepada Kyai Ngabei Wirakusuma.

3. Wilayah Wirasaba diberikan kepada Kyai Ngabei Wargawijaya.

4. Wilayah Kejawar dikuasai sendiri dan kemudian dibangun dengan membuka

hutan Mangli dibangun pusat pemerintahan dan diberi nama Kabupaten

Banyumas.

Karena kebijaksanaannya membagi wilayah Kadipaten menjadi empat

untuk para iparnya maka dijuluki Adipati Marapat.

Dari sejarah terungkap bahwa R. Joko Kahiman adalah

merupakan satria yang sangat luhur untuk bisa diteladani oleh segenap warga

Kabupaten Banyumas khususnya karena mencerminkan :

a. Sifat altruistis yaitu tidak mementingkan dirinya sendiri.

b. Merupakan pejuang pembangunan yang tangguh, tanggap dan tanggon.

c. Pembangkit jiwa persatuan kesatuan (Majapahit, Galuh Pakuan, Pajajaran)

menjadi satu darah dan memberikan kesejahteraan ke kepada semua

saudaranya.

Dengan demikian tidak salah apabila motto dan etos kerja untuk

Kabupaten Banyumas adalah “SATRIA” kepanjangan dari Sejahtera, Adil, Tertib,

Rapi, Indah, dan Aman.

Candra atau surya sengkala untuk hari jadi Kabupaten Banyumas adalah

“Bektining Manggala Tumataning Praja” artinya tahun 1582. Bila diartikan

dengan kalimat adalah “Kebaktian dalam Ujud Kerja Seseorang Pimpinan /

Manggala Menghasilkan akan Tertatanya atau Terbangunnya Suatu

Pemerintahan”.
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Babad Baturaden

Pada Ratusan tahun silam konon terdapat sebuah Kadipaten Kutaliman

yang terletak 10 km disebelah Barat Baturraden. Adipatinya mempunyai beberapa

anak perempuan dan seorang ‘gamel’ (pembantu yang menjaga kuda). Salah satu

anak perempuannya jatuh cinta dengan gamel. Cinta mereka dilakukan secara

sembunyi-sembuyi.

Sesudah mendengar berita, bahwa anak perempuannya jatuh cinta dengan

pembantunya, sang Adipati marah dan mengusir gamel dan anak perempuannya

dari rumah. Diperjalanan dia melahirkan bayi didekat sungai, kemudian mereka

menamakannya sungai ‘Kaliputra’. (Kali berarti Sungai dan Putra berarti anak

laki-laki). Letaknya kira-kira tiga kilometer sebelah utara Kutaliman.

Akhirnya mereka menemukan tempat yang indah dan memutuskan untuk

tinggal di tempat yang sekarang dikenal dengan nama ‘Baturraden’. Berdasarkan

versi pertama tersebut nama Baturaden seharusnya ditulis dengan dua ‘R’ karena

versi tersebut berasal dari kata ‘Batur’ dan ‘Raden’ menjadi ‘Baturraden’.
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Lampiran 2

Media

Gambar 1. Peta Kabupaten
Banyumas

Gambar 2. Pintu Masuk
Baturaden
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Gambar 3. Pancuran Pitu
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Lampiran 3

Kisi-Kisi

Lembar Kerja Peserta Didik

Sekolah : SD Negeri Pekuncen 03

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia

Materi Pokok : Unsur Cerita Rakyat

Kelas/Semester : V/II

Standar Kompetensi :

5. Memahami cerita tentang suatu peristiwa dan cerita pendek anak yang

disampaikan secara lisan.

Kompetensi Dasar :

5.3. Mengidentifikasi unsur cerita (tokoh, tema, latar, dan amanat).

No. Indikator Soal Jenis Soal
Ranah

Kognitif
Nomor

Soal

1.
Peserta didik dapat mengidentifikasi
unsur cerita rakyat.

Esai C2 1
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Lembar Kerja Peserta Didik

Pertemuan I

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia

Materi Pokok : Unsur Cerita Rakyat

Kelas/Semester : V/II

Alokasi waktu : 15 menit

Nama Kelompok : ....

Ketua Kelompok : ....

Anggota Kelompok : ....

Sejarah singkat Adipati Mrapat

Kabupaten Banyumas berdiri pada tahun 1582, tepatnya pada hari Jum`at

Kliwon tanggal 6 April 1582 Masehi, atau bertepatan tanggal 12 Robiul Awwal

990 Hijriyah. Dari hasil kajian sejarawan, arkeolog dan akademisi sehingga

kemudian ditetapkan dengan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Daerah

Tingkat II Banyumas Nomor 2 tahun 1990.

Keberadaan sejarah Kabupaten Banyumas tidak terlepas dari pendirinya

yaitu Raden Joko Kahiman yang kemudian menjadi Bupati yang pertama dikenal

dengan julukan atau gelar ADIPATI MARAPAT (ADIPATI MRAPAT). Riwayat

singkatnya diawali dari jaman Pemerintahan Kesultanan PAJANG, di bawah Raja

Sultan Hadiwijaya.

Kisah pada saat itu telah terjadi suatu peristiwa yang menimpa diri

(kematian) Adipati Wirasaba ke VI (Warga Utama ke I) dikarenakan kesalah

pahaman dari Kanjeng Sultan pada waktu itu, sehingga terjadi musibah

pembunuhan di Desa Bener, Kecamatan Lowano, Kabupaten Purworejo. Sewaktu

Adipati Wirasaba dalam perjalanan pulang dari pisowanan ke Paiang. Dari

peristiwa tersebut untuk menebus kesalahannya maka Sultan Pajang, memanggil

putra Adipati Wirasaba namun tiada yang berani menghadap.

Salah satu diantaranya putra menantu yang memberanikan diri menghadap

dengan catatan apabila nanti mendapatkan murka akan dihadapi sendiri, dan

apabila mendapatkan anugerah/kemurahan putra-putra yang lain tidak boleh iri
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hati. Ternyata diberi anugerah diwisuda menjadi Adipati Wirasaba ke

VII. Semenjak itulah putra menantu yaitu R. Joko Kahiman menjadi Adipati

dengan gelar ADIPATI WARGA UTAMA II.

Sekembalinya dari Kasultanan Pajang atas kebesaran hatinya dengan seijin

Kanjeng Sultan, bumi Kadipaten Wirasaba dibagi menjadi empat bagian diberikan

kepada iparnya.

1. Wilayah Banjar Pertambakan diberikan kepada Kyai Ngabei Wirayuda.

2. Wilayah Merden diberikan kepada Kyai Ngabei Wirakusuma.

3. Wilayah Wirasaba diberikan kepada Kyai Ngabei Wargawijaya.

4. Wilayah Kejawar dikuasai sendiri dan kemudian dibangun dengan membuka

hutan Mangli dibangun pusat pemerintahan dan diberi nama Kabupaten

Banyumas.

Karena kebijaksanaannya membagi wilayah Kadipaten menjadi empat

untuk para iparnya maka dijuluki Adipati Marapat.

Dari sejarah terungkap bahwa R. Joko Kahiman adalah

merupakan satria yang sangat luhur untuk bisa diteladani oleh segenap warga

Kabupaten Banyumas khususnya karena mencerminkan :

1. Sifat altruistis yaitu tidak mementingkan dirinya sendiri.

2. Merupakan pejuang pembangunan yang tangguh, tanggap dan tanggon.

3. Pembangkit jiwa persatuan kesatuan (Majapahit, Galuh Pakuan, Pajajaran)

menjadi satu darah dan memberikan kesejahteraan ke kepada semua

saudaranya.

Dengan demikian tidak salah apabila motto dan etos kerja untuk

Kabupaten Banyumas adalah “SATRIA” kepanjangan dari Sejahtera, Adil, Tertib,

Rapi, Indah, dan Aman.

Candra atau surya sengkala untuk hari jadi Kabupaten Banyumas adalah

“Bektining Manggala Tumataning Praja” artinya tahun 1582.

Bila diartikan dengan kalimat adalah “Kebaktian dalam Ujud Kerja

Seseorang Pimpinan / Manggala Menghasilkan akan Tertatanya atau

Terbangunnya Suatu Pemerintahan”.

Soal : Identifikasilah unsur cerita rakyat yang berjudul “Sejarah Singkat

Adipati Mrapat”
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Kunci Jawaban

Sejarah singkat Adipati Mrapat

Unsur cerita rakyat

Tokoh : Raden Joko Kaiman, Sultan Hadi Wijaya, Adipati Wirasaba. (bobot 2)

Watak : Bijaksana, baik hati, baik hati. (bobot 2)

Latar : Hari Jum`at Kliwon tanggal 6 April 1582 Masehi, atau bertepatan

Tanggal 12 Robiul Awwal 990 Hijriyah.

Kesultanan Pajang, Desa Bener Kecamatan Lowani Kabupaten

Purworejo, Adipati Wirasaba, Kabupetan Banyumas. (bobot 2)

Amanat : Janganlah iri terhadap sesuatu yang dimiliki oleh orang lain. (bobot 2)

Alur : Maju (bobot 1)

Tema : Kejadian sejarah (bobot 1)

Rumus penilaian

S = ∑ Bobot soal

S = skor yang dicari

∑ B = jumlah bobot soal
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Lembar Kerja Peserta Didik

Pertemuan II

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia

Materi Pokok : Unsur Cerita Rakyat

Kelas/Semester : V/II

Alokasi waktu : 15 menit

Nama Kelompok : ....

Ketua Kelompok : ....

Anggota Kelompok : 1. ....

2. ....
3. ....
4. ....

Babad Baturaden

Pada Ratusan tahun silam konon terdapat sebuah Kadipaten Kutaliman

yang terletak 10 km disebelah Barat Baturraden. Adipatinya mempunyai beberapa

anak perempuan dan seorang ‘gamel’ (pembantu yang menjaga kuda). Salah satu

anak perempuannya jatuh cinta dengan gamel. Cinta mereka dilakukan secara

sembunyi-sembuyi.

Sesudah mendengar berita, bahwa anak perempuannya jatuh cinta dengan

pembantunya, sang Adipati marah dan mengusir gamel dan anak perempuannya

dari rumah. Diperjalanan dia melahirkan bayi didekat sungai, kemudian mereka

menamakannya sungai ‘Kaliputra’. (Kali berarti Sungai dan Putra berarti anak

laki-laki). Letaknya kira-kira tiga kilometer sebelah utara Kutaliman.

Akhirnya mereka menemukan tempat yang indah dan memutuskan untuk

tinggal di tempat yang sekarang dikenal dengan nama ‘Baturraden’. Berdasarkan

versi pertama tersebut nama Baturaden seharusnya ditulis dengan dua ‘R’ karena

versi tersebut berasal dari kata ‘Batur’ dan ‘Raden’ menjadi ‘Baturraden’.

Soal : Identifikasilah unsur cerita rakyat yang berjudul “Babad Baturaden”
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Rumus penilaian

S = ∑ Bobot soal

S = skor yang dicari

∑ B = jumlah bobot soal

Kunci Jawaban

Babad Baturaden

Unsur cerita rakyat

Tokoh : anak perempuan, seorang ‘gamel’ (pembantu yang menjaga kuda),

Adipati, (bobot 2)

Watak : keras kepala, teguh pendirian, pemberani; pemarah (bobot 2)

Latar : Pada Ratusan tahun silam, 10 km disebelah Barat Baturraden, sungai

‘Kaliputra’ (bobot 2)

Amanat : jangan memandang rendah seorang yang dilihat dari pekerjaan

sesorang (bobot 2)

Alur : maju (bobot 1)

Tema : Kejadian sejarah (bobot 1)
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Lampiran 4

Kisi-Kisi Tes Formatif

Sekolah : SD Negeri Pekuncen 03

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia

Materi Pokok : Unsur Cerita Rakyat

Kelas/Semester : V/II

Standar Kompetensi :

6. Memahami cerita tentang suatu peristiwa dan cerita pendek anak yang

disampaikan secara lisan.

Kompetensi Dasar :

5.3. Mengidentifikasi unsur cerita (tokoh,tema, latar,dan amanat).

No. Indikator Soal Jenis Soal Ranah Kognitif Nomor Soal

1
Peserta didik dapat menyebutkan tentang pengertian
tokoh.

Pilihan ganda C1 1

2
Peserta didik dapat menyebutkan tentang pengertian
tokoh antagonis.

Pilihan ganda C1 2

3
Peserta didik dapat menyebutkan tentang nama lain
karakter dalam cerita rakyat.

Pilihan ganda C1 3

4
Peserta didik dapat menyebutkan tentang unsur-unsur
cerita rakyat.

Pilihan ganda C1 4

5
Peserta didik dapat menyebutkan tentang pengertian
alur.

Pilihan ganda C1 5

6
Peserta didik dapat menyebutkan tentang latar waktu
serita Eyang Sayang.

Pilihan ganda C1 6

7
Peserta didik dapat menyebutkan tentang pekerjaan
Eyang Sayang.

Pilihan ganda C1 7

8
Peserta didik dapat menyebutkan tentang tokoh
pendamping Pada cerita Eyang Sayang.

Pilihan ganda C1 8

9
Peserta didik dapat menyebutkan tentang watak Eyang
Sayang.

Pilihan ganda C1 9

10
Peserta didik dapat menyebutkan tentang watak Kaki
Congok.

Pilihan ganda C1 10

11
Peserta didik dapat menyebutkan tentang seting waktu
pada cerita “Eyang Sayang”.

Pilihan ganda C1 11

12
Peserta didik dapat menyebutkan tentang tokoh dalam
cerita Sejarah Singkat Adipati Mrapat.

Pilihan ganda C1 12

13
Peserta didik dapat menyebutkan tentang latar waktu
Sejarah Singkat Adipati Mrapat.

Pilihan ganda C1 13

14
Peserta didik dapat menyebutkan tentang amanat dalam
cerita Sejarah Singkat Adipati Mrapat.

Pilihan ganda C1 14

15
Peserta didik dapat menyebutkan tentang tokoh dalam
cerita Babad Baturraden.

Pilihan ganda C1 15

16
Peserta didik dapat menyebutkan tentang latar waktu
dalam cerita Babad Baturraden.

Pilihan ganda C1 16

17
Peserta didik dapat menyebutkan tentang amanat dalam
cerita Babad Baturraden.

Pilihan ganda C1 17

18
Peserta didik dapat menyebutkan tentang nama bayi
dalam cerita Babad Baturraden.

Pilihan ganda C1 18

19
Peserta didik dapat menyebutkan tentang pekerjaan
seorang gamel dalam cerita Babad Baturraden.

Pilihan ganda C1 19

20
Peserta didik dapat menyebutkan tentang suku kata
nama Baturraden.

Pilihan ganda C1 20

21
Peserta didik dapat menyebutkan tentang pengertian
tokoh.

Esai C2 1

22
Peserta didik dapat menyebutkan tentang jenis-jenis
latar.

Esai C2 2
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No. Indikator Soal Jenis Soal Ranah Kognitif Nomor Soal

23
Peserta didik dapat menyebutkan tentang pengertian
protagonis.

Esai C2 3

24
Peserta didik dapat menyebutkan tentang pengertian
karakter.

Esai C2 4

25 Peserta didik dapat menyebutkan tentang amanat. Esai C2 5
26 Peserta didik dapat menyebutkan tentang alur mundur. Esai C2 6

27
Peserta didik dapat menyebutkan tentang
seting/tempat/latar.

Esai C2 7

28 Peserta didik dapat menyebutkan tentang tema. Esai C2 8

29
Peserta didik dapat menyebutkan tentang tokoh dalam
cerita Sejarah Singkat Adipati Mrapat.

Esai C2 9

30
Peserta didik dapat menyebutkan tentang tokoh Babad
Baturraden.

Esai C2 10
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SOAL TES FORMATIF

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia

Materi Pokok : Unsur Cerita Rakyat

Kelas/Semester : V/II

Alokasi waktu : 20 menit

A. Jawablah pertanyaan berikut dengan memberi tanda silang (x) pada huruf
a, b, c atau d di depan jawaban yang benar!

1. Pelaku yang ada dalam cerita
rakyat disebut ....
a. karakter c. alur
b. tokoh d. tema

2. Tokoh yang berlawanan dengan
tokoh utama disebut ....
a. protagonis
b. tritagonis
c. antagonis
d. peran pembantu

3. Karakter dalam cerita rakyat
biasa disebut ....
a. penokohan c. latar
b. alur d. tema

4. Di bawah ini yang tidak termasuk
unsur-unsur cerita rakyat adalah
....
a. tema c. latar
b. tokoh d. tata tertib

5. Runtutan jalannya cerita disebut
....
a. amanat c. seting
b. watak d. alur

6. Pelaku yang ada dalam cerita
rakyat disebut ....
a. karakter c. alur
b. tokoh d. tema

7. Apa yang dilakukan oleh Eyang
Sayang ....
a. pencari kayu c. juru kunci
b. empu d. dukun

8. Tokoh pendamping cerita Eyang
Sayang yaitu ....
a. Eyang c. Kaki Congok
b. Sayang d. Kaki Congak

9. Eyang sayang mempunyai watak
....
a. jahat c. penakut
b. sombong d. baik hati

10. Kaki Congok mempunyai watak
....
a. baik hati c. serakah
b. cerdik d. pemaaf

11. Cerita Eyang Sayang pada zaman
....
a. nabi Isa
b. nabi Muhammad
c. wali
d. orde baru

12. Di bawah ini tokoh dalam cerita
Sejarah Singkat Adipati Mrapat,
kecuali ....
a. R. Joko Kaiman
b. Sultan Hadi Wijaya
c. Gamel
d Adipati Wirasaba

13. Latar waktu cerita Sejarah
Singkat Adipati Mrapat yaitu ...
kliwon.
a. Jumat c. Minggu
b. Sabtu d. Senin
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14. Amanat pada cerita Sejarah
Singkat Adipati Mrapat yaitu ....
a. Jagalah rasa kekeluargaan.
b. Buanglah sampah pada tempat

sampah
c. Janganlah memandang rendah

seseorang dari pekerjaan.
d. Janganlah iri tehadap sesuatu

yang dimiliki oleh orang lain.

15. Di bawah ini tokoh dalam cerita
Babad Baturaden, kecuali ....
a. Anak Perempuan
b. Adipati Wirasaba
c. Gamel
d. Adipati

16. Latar waktu cerita Babad
Baturraden yaitu ... tahun silam.
a. ratusan c. ratusan ribu
b. ribuan d. jutaan

17. Amanat pada cerita Babad
Baturraden  yaitu ....
a. Janganlah iri tehadap sesuatu

yang dimiliki oleh orang lain.
b. Janganlah memandang rendah

seseorang dari pekerjaan.
c. Berbuat baik akan banyak

teman.
d. Jadilah diri sendiri.

18. Bayi yang dilahirkan didekat
sungai diberi nama Kali ....
a. putra c. serayu
b. putri d. logawa

19. Pekerjaan seorang gamel adalah
... kuda.
a. menjaga c. menunggang
b. menjual d. membeli

20. Nama Baturraden terdiri dari kata
... dan ....
a. Batu dan raden
b. Batu dan radein
c. Batur dan raden
d. baturr dan aden

B. Isilah titik-titik di bawah ini!
1. Tokoh adalah ....
2. Latar dalam cerita rakyat ada 3 yaitu ..., ..., dan ....
3. Peran antagonis adalah ....
4. Sikap tokoh dalam cerita disebut ....
5. Pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang dari sebuah karya sastra yaitu

....
6. Alur yang menggunakan jalan cerita runtut dari akhir hingga awal yaitu ....
7. Suatu tempat terjadinya cerita yaitu ....
8. Sesuatu yang menjadi dasar cerita adalah ....
9. Tokoh dalam cerita Sejarah Singkat Adipati Mrapat yaitu ..., ..., dan ....
10. Tokoh dalam cerita Babad Baturraden yaitu ..., ..., dan ....



143

Rumus penilaian isian singkat
S = ∑ B
S = skor yang dicari

∑ B = jumlah jawaban benar

Rumus penilaian pilihan ganda= 100
Keterangan:

S = nilai Akhir
B = banyaknya butir yang

dijawab benar.
N = banyaknya butir soal

11. C
12. C
13. A
14. D
15. B

16. A
17. B
18. A
19. A
20. C

6. B
7. B
8. C
9. D
10.A

1. B
2. C
3. A
4. D
5. D

1. Orang-orang yang berperan dalam cerita rakyat.
2. Waktu, tempat, dan suasana.
3. Orang yang berperan berlawanan dengan tokoh utama.
4. Watak atau karakter.
5. Amanat.
6. Alur mundur.
7. Latar/seting/tempat
8. Tema
9. R. Joko Kaiman, Sultan Hadi Wijaya, dan Adipati Wirasaba
10. Anak Perempuan, Gamel, dan Adipati

Kunci Jawaban

A.

B.

Rumus Nilai Akhir
NA = A + B

2
Keterangan:
NA = nilai akhir
A = skor soal pilihan ganda
B = skor soal isian
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Lampiran 5

LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS BELAJAR PESERTA DIDIK

Petunjuk

Berdasarkan pengamatan observer dan guru terhadap aspek penilaian aktivitas peserta didik dalam pembelajaran Bahasa

Indonesia, berilah tanda cek (√) pada kolom yang tersedia sesuai dengan hasil pengamatan.

No Nama
Aspek yang dinilai Nilai

A B C D E F G
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1 Anggi Setiawan
2 Artoto
3 Heri Rahma Sutanto
4 Endah Margi Saputra
5 Robi Romansyah
6 Fina Indiawati
7 Lilis Setiowati
8 Bagas Sutrimo
9 Kartika Ari Santi

10 Noeryanto
11 Reza Kartika
12 Nia Aprilia
13 Aji Setiawan
14 Dimas Ariyanda
15 Sri Nur Darojah
16 Yus Trianingsih
17 Defita Hefih
18 Tiara Dian Antasha
19 Iis Puspita Sari
20 Hanan Winda A.
21 Bagus Anton Saputra
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Keterangan:

A. Keantusiasan peserta didik untuk mengikuti kegiatan pembelajaran.

B. Keberanian peserta didik dalam bertanya.

C. Kemampuan peserta didik dalam mempresentasikan hasil kerjanya.

D. Kemampuan peserta didik bekerjasama dalam kelompok.

E. Keberanian peserta didik dalam mengemukakan pendapat.

F. Kemampuan peserta didik dalam menindaklanjuti pengetahuan yang diperoleh.

G. Ketekunan peserta didik dalam menyelesaikan tugas yang diberikan guru.
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Lampiran 6

Lembar Penilaian

NO NAMA Nilai

1 Anggi Setiawan
2 Artoto
3 Heri Rahma Sutanto
4 Endah Margi Saputra
5 Robi Romansyah
6 Fina Indiawati
7 Lilis Setiowati
8 Bagas Sutrimo
9 Kartika Ari Santi

10 Noeryanto
11 Reza Kartika
12 Nia Aprilia
13 Aji Setiawan
14 Dimas Ariyanda
15 Sri Nur Darojah
16 Yus Trianingsih
17 Defita Hefih
18 Tiara Dian Antasha
19 Iis Puspita Sari
20 Hanan Winda Aprilianti
21 Bagus Anton Saputra
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Lampiran 6

ALAT PENILAIAN KINERJA GURU (APKG) I

Perencanaan Pembelajaran

PETUNJUK

Baca dengan cermat rencana pembelajaran yang akan digunakan oleh guru/ calon

guru ketika mengajar. Kemudian, nilailah semua aspek yang terdapat dalam

rencana tersebut dengan menggunakan butir-butir penilaian di bawah ini.

1. Merumuskan tujuan pembelajaran 1 2 3        4

1. Merumuskan tujuan pembelajaran sesuai

dengan CTL

2. Merancang dampak pengiring berbentuk

kecakapan hidup (life skill)

Rata-rata butir 1 = A

2. Mengembangkan dan mengorganisasikan materi, media pembelajaran,

dan sumber belajar

2.1 Mengembangkan dan mengorganisasikan

materi pembelajaran sesuai dengan CTL

2.2 Menentukan dan mengembangkan

media pembelajaran sesuai dengan CTL

2.3 Memilih sumber belajar sesuai dengan CTL

Rata-rata butir 2 = B

1. NAMA GURU :

2. SEKOLAH :

3. KELAS :

4. MATA PELAJARAN :

5. WAKTU :

6. PELAKSANAAN :



148

3. Merencanakan skenario kegiatan pembelajaran

3.1 Menentukan jenis kegiatan

pembelajaran CTL

3.1.1 Konstruktivisme

3.1.2 Bertanya

3.1.3 Menemukan

3.1.4 Masyarakat belajar

3.1.5 Refleksi

3.1.6 Permodelan

3.1.7 Penilaian sebenarnya

3.2 Menyusun langkah-langkah

pembelajaran CTL

3.3 Menentukan alokasi waktu

pembelajaran

3.4 Menentukan cara-cara

memotivasi peserta didik

3.5 Menyiapkan pertanyaana

Rata-rata butir 3 = C

4. Merancang pengelolaan kelas

4.1 Menentukan penataan latar pembelajaran

yang sesuai dengan CTL

4.2 Menentukan cara-cara pengorgani-

sasian peserta didik agar dapat berpartisipasi

dalam kegiatan pembelajaran CTL

Rata-rata butir 4 = D

5. Merencanakan prosedur, jenis, dan menyiapkan alat penilaian

5.1 Menentukan prosedur dan jenis penilaian

yang sesuai dengan CTL

5.2 Membuat alat penilaian dan kunci jawaban

Rata-rata butir 5 = E
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6. Tampilan dokumen rencana pembelajaran

6.1 Kebersihan dan kerapian

6.2 Penggunaan bahasa tulis

Rata-rata butir 6 = F

Guru Kelas

(Nama Terang)
NIP

Nilai APKG I = R

A + B + C + D + E + F
R  = = =

6x4
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Lampiran 7

DESKRIPTOR

ALAT PENILAIAN KERJA GURU (APKG I)

1. Merumuskan tujuan pembelajaran

Indikator : 1.1 Merumuskan tujuan pembelajaran yang sesuai dengan

CTL.

Penjelasan : Untuk butir ini perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Rumusan dinyatakan dengan jelas sehingga tidak

menimbulkan tafsiran ganda

b. Rumusan mengandung perilaku (behavior) yang dapat

dicapai peserta didik.

c. Susunan rumusan kompetensi dasar terurut secara logis

(dari yang mudah ke yang sukar), dari yang sederhana ke

yang kompleks, dari yang konkret ke yang abstrak, dan dari

berfikir tingkat rendah sampai tingkat tinggi.

Skala Penilaian Penjelasan

1
2

3

4

Rumusan tidak jelas dan tidak lengkap.
Rumusan jelas tetapi tidak lengkap atau tidak
jelas tetapi lengkap.
Rumusan jelas dan lengkap, atau jelas dan
logis, atau lengkap dan logis
Rumusan jelas, lengkap, dan disusun secara
logis.

Indikator : 1.2 Merancang dampak pengiring berbentuk kecakapan

hidup (life skill)

Penjelasan : Dampak pengiring berbentuk kecakapan hidup hendaknya

tertuang di dalam rencana pembelajaran.

Dampak pengiring dianggap operasional apabila sesuai

dengan kegiatan pembelajaran.



151

Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut:

Skala Penilaian Penjelasan

1

2

3

4

Tidak dicantumkan dampak pengiring
Dicantumkan dampak pengiring tetapi
tidak operasional
Dicantumkan dampak pengiring yang
operasional tetapi tidak sesuai dengan
kemampuan dan kebutuhan peserta
didik
Dicantumkan dampak pengiring yang
operasional dan sesuai dengan
kemampuan dan kebutuhan peserta
didik

2. Mengembangkan dan mengorganisasikan materi, media (alat bantu

pembelajaran), dan sumber belajar.

Indikator : 2.1 Mengembangkan dan mengorganisasikan materi

pembelajaran sesuai dengan CTL.

Penjelasan : Dalam mengembangkan dan mengorganisasikan materi

pembelajaran, perlu dipertimbangkan deskriptor-deskriptor

sebagai berikut:

a. Cakupan materi (keluasan dan kedalaman).

b. Sistematika materi.

c. Kesesuaian dengan kemampuan dan kebutuhan

peserta didik

d. Kemutakhiran (kesesuaian dengan perkembangan

terakhir dalam bidangnya).

Selanjutnya untuk menilai butir ini perlu diperhatikan skala sebagai berikut :

Skala Penilaian Penjelasan

1
2
3
4

Satu deskriptor tampak
Dua deskriptor tampak
Tiga deskriptor tampak
Empat deskriptor tampak
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Indikator : 2.2 Menentukan dan mengembangkan media pembelajaran

yang sesuai dengan CTL

Penjelasan : Yang dimaksud dengan media adalah segala sesuatu yang

digunakan dalam kegiatan pembelajaran, sehingga

memudahkan peserta didik belajar (misalnya: gambar,

model dan benda asli).

Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut:

Skala Penilaian Penjelasan

1

2

3

4

Direncanakan penggunaan satu macam
media tetapi tidak sesuai dengan tujuan
Direncanakan penggunaan lebih dari satu
macam media tetapi tidak sesuai dengan
tujuan
Direncanakan penggunaan satu macam
media yang sesuai dengan tujuan
Direncanakan penggunaan lebih dari satu
macam media yang sesuai dengan tujuan.

Indikator : 2.3 Memilih sumber belajar yang sesuai dengan CTL

Penjelasan : Sumber belajar dapat berupa nara sumber, buku paket, buku

pelengkap, museum, lingkungan, laboratorium, dan

sebagainya.

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor seperti di

bawah ini:

a. Kesesuaian sumber belajar dengan tujuan.

b. Kesesuaian sumber belajar dengan tingkat perkembangan

peserta didik.

c. Kesesuaian sumber belajar dengan materi yang akan

diajarkan.

d. Kesesuaian sumber belajar dengan lingkungan peserta didik

(kontekstual).
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Selanjutnya untuk menilai butir ini perlu diperhatikan skala

sebagai berikut :

Skala Penilaian Penjelasan

1
2
3
4

Satu deskriptor tampak
Dua deskriptor tampak
Tiga deskriptor tampak
Empat deskriptor tampak

3. Merencanakan skenario kegiatan pembelajaran

Indikator : 3.1 Menentukan jenis kegiatan pembelajaran CTL

Penjelasan : Mampu menerapkan komponen-komponen yang ada dalam

model CTL dalam Rencana kegiatan pembelajaran Bahasa

Indonesia, yaitu:

3.1.1 Konstruktivisme.

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor

seperti di bawah ini:

a. Guru merancang kegiatan pembelajaran untuk

membangun pemahaman dengan menghubungkan

materi pembelajaran melalui lingkungan dan

pengalaman sehari-hari peserta didik.

b. Guru merancang kegiatan pembelajaran yang

memberikan kesempatan pada peserta didik untuk

menemukan idenya sendiri.

c. Guru merancang kegiatan pembelajaran yang

memberikan kesempatan pada peserta didik untuk

menerapkan idenya sendiri.

d. Guru merancang kegiatan pembelajaran yang

menuntut keterlibatan aktif dari peserta didik untuk

membangun pengetahuan diri peserta didik sendiri.
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Selanjutnya untuk menilai butir ini perlu diperhatikan

skala sebagai berikut :

Skala Penilaian Penjelasan

1
2
3
4

Satu deskriptor tampak
Dua deskriptor tampak
Tiga deskriptor tampak
Empat deskriptor tampak

3.1.2 Bertanya.

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor

seperti di bawah ini:

a. Guru merancang kegiatan pembelajaran untuk

memberikan kesempatan peserta didik menanggapi

dan menjawab pertanyaan teman yang lain.

b. Guru merancang kegiatan pembelajaran untuk

memberikan kesempatan bertanya kepada peserta

didik tentang materi pembelajaran yang masih

kurang jelas.

c. Guru merancang kegiatan apersepsi dengan

melakukan tanya jawab terkait dengan materi

pembelajaran yang akan dibahas.

d. Guru merancang kegiatan menyimpulkan

pembelajaran dengan melakukan tanya jawab

terkait dengan materi pembelajaran yang telah

dipelajari.

Selanjutnya untuk menilai butir ini perlu diperhatikan

skala sebagai berikut :

Skala Penilaian Penjelasan

1
2
3
4

Satu deskriptor tampak
Dua deskriptor tampak
Tiga deskriptor tampak
Empat deskriptor tampak
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3.1.3  Menemukan.

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor

seperti di bawah ini:

a. Guru merancang kegiatan pembelajaran berupa

observasi terkait dengan materi pembelajaran agar

peserta didik dapat menemukan konsep materi

disekitar lingkungan peserta didik.

b. Guru merancang kegiatan pembelajaran dengan

memulai pembelajaran (apersepsi) dengan

menyajikan permasalahan.

c. Guru merancang kegiatan pembelajaran agar

peserta didik dapat mencatat dan menganilisis

sendiri konsep materi pembelajaran yang didapat

melalui observasi.

d. Guru merancang kegiatan pembelajaran untuk

memberikan kesempatan peserta didik untuk

menyajikan hasil penemuannya dalam kegiatan

observasi.

Selanjutnya untuk menilai butir ini perlu diperhatikan

skala sebagai berikut :

Skala Penilaian Penjelasan

1
2
3
4

Satu deskriptor tampak
Dua deskriptor tampak
Tiga deskriptor tampak
Empat deskriptor tampak

3.1.4  Masyarakat belajar.

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor

seperti di bawah ini:

a. Guru merancang media dan tugas pembelajaran

untuk dikerjakan dalam belajar kelompok.
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b. Guru merancang kegiatan pembelajaran untuk

mengelompokan peserta didik yang anggotanya

terdiri dari peserta didik yang memiliki

kemampuan yang heterogen.

c. Guru merancang kegiatan pembelajaran agar

peserta didik dapat bekerjasama dengan anggota

kelompoknya untuk menyelesaikan tugas dari

guru.

d. Guru merancang kegiatan pembelajaran untuk

memberikan kesempatan pada peserta didik untuk

mempresentasikan hasil kerja kelompok.

Skala Penilaian Penjelasan

1
2
3
4

Satu deskriptor tampak
Dua deskriptor tampak
Tiga deskriptor tampak
Empat deskriptor tampak

3.1.5  Refleksi

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor

seperti di bawah ini:

a. Guru merancang kegiatan pembelajaran untuk

memberikan kesempatan peserta didik belajar

dalam kelompok agar satu sama lain dapat saling

belajar dan dapat mengukur pemahamannya dengan

peserta didik lain.

b. Guru merancang kegiatan pembelajaran untuk

senantiasa memberikan masukan kesan dan saran

mengenai hal-hal yang dilakukan peserta didik

dalam kegiatan pembelajaran.

c. Guru merancang kegiatan untuk selalu menilai

dan memberikan masukan terhadap hasil

pekerjaan peserta didik.



157

d. Guru merancang kegiatan pembelajaran untuk

membantu peserta didik membuat hubungan antara

pengetahuan sebelumnya dengan pengetahuan

yang akan dipelajari, misalnya dalam

apersepsi peserta didik disuruh mengingat materi

pembelajaran yang lalu.

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan skala berikut :

Skala Penilaian Penjelasan
1
2
3
4

Satu deskriptor tampak
Dua deskriptor tampak
Tiga deskriptor tampak
Empat deskriptor tampak

3.1.6  Permodelan

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor

seperti di bawah ini:

a. Guru merancang media pembelajaran yang sesuai

dengan materi pembelajaran.

b. Guru merancang media pembelajaran yang efektif

untuk memudahkan peserta didik  memahami

materi pembelajaran.

c. Guru merancang model pembelajaran yang sesuai

dengan tujuan pembelajaran.

d. Guru merancang kegiatan pembelajaran untuk

menunjukkan contoh cara kerja alat-alat disekitar

lingkungan peserta didik yang terkait dengan materi

pembelajaran.

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan skala berikut :

Skala Penilaian Penjelasan
1
2
3
4

Satu deskriptor tampak
Dua deskriptor tampak
Tiga deskriptor tampak
Empat deskriptor tampak
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3.1.7  Penilaian sebenarnya

Untuk menilai butir ini perhatikan deskriptor seperti

ini:

a. Guru merancang penilaian aktivitas belajar peserta

didik.

b. Guru merancang penilaian hasil kerja kelompok

peserta didik.

c. Guru merancang penilaian hasil belajar peserta

didik secara individual melalui tes formatif.

d. Guru merancang penilaian sebelum proses

pembelajaran.

Selanjutnya untuk menilai butir ini perlu diperhatikan

skala sebagai berikut :

Skala Penilaian Penjelasan

1
2
3
4

Satu deskriptor tampak
Dua deskriptor tampak
Tiga deskriptor tampak
Empat deskriptor tampak

Indikator : 3.2 Menyusun langkah-langkah pembelajaran yang sesuai

dengan CTL.

Penjelasan : Langkah-langkah pembelajaran adalah tahap-tahap

pembelajaran yang direncanakan guru sejak awal sampai

akhir pembelajaran.

Untuk menilai butir ini perhatikan deskriptor sebagai berikut:

a. Guru merancang langkah-langkah pembelajaran yang

sistematis dan sesuai dengan model Contextual Teaching

and Learning CTL.

b. Guru merancang langkah-langkah pembelajaran dari

pembukaan, inti, dan penutup yang sesuai dengan
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model CTL.

c. Guru merancang langkah-langkah pembelajaran yang

sesuai dengan materi pembelajaran dan sesuai dengan

model CTL.

d. Guru merancang langkah-langkah pembelajaran yang

sesuai dengan tujuan pembelajaran dan sesuai dengan

model CTL.

Selanjutnya untuk menilai butir ini perlu diperhatikan skala

sebagai berikut :

Skala Penilaian Penjelasan

1
2
3
4

Satu deskriptor tampak
Dua deskriptor tampak
Tiga deskriptor tampak
Empat deskriptor tampak

Indikator : 3.3 Menentukan alokasi waktu pembelajaran

Penjelasan : Alokasi waktu pembelajaran adalah pembagian waktu untuk

setiap tahapan/ jenis kegiatan dalam suatu pertemuan.

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan pada deskriptor

sebagai berikut:

a. Alokasi waktu keseluruhan dicantumkan pada

rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP).

b. Alokasi waktu untuk setiap langkah (kegiatan

pembukaan, inti, dan penutup) dicantumkan.

c. Alokasi waktu untuk setiap langkah (kegiatan

pembukaan, inti, dan penutup) dicantumkan dengan

proporsional.

d. Alokasi waktu untuk setiap kegiatan eksplorasi,

elaborasi dan konfirmasi dalam langkah-langkah

pembelajaran dirinci.
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Selanjutnya untuk menilai butir ini perlu diperhatikan skala

sebagai berikut :

Skala Penilaian Penjelasan
1
2
3
4

Satu deskriptor tampak
Dua deskriptor tampak
Tiga deskriptor tampak
Empat deskriptor tampak

Indikator : 3.4 Menentukan cara-cara memotivasi peserta didik.

Penjelasan : Memotivasi peserta didik adalah upaya guru untuk

membuat peserta didik belajar secara aktif.

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor

tentang cara memotivasi peserta didik  sebagai berikut:

a. Mempersiapkan pembukaan pembelajaran seperti

bahan pengait, penyampaian tujuan, yang menarik bagi

peserta didik.

b. Mempersiapkan media yang menarik.

c. Menetapkan jenis kegiatan yang mudah diikuti peserta

didik  serta menantang peserta didik berfikir.

d. Melibatkan peserta didik dalam kegiatan.

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan skala berikut :

Skala Penilaian Penjelasan

1
2
3
4

Satu deskriptor tampak
Dua deskriptor tampak
Tiga deskriptor tampak
Empat deskriptor tampak

Indikator : 3.5 Menyiapkan pertanyaan (perintah)

Penjelasan : Pertanyaan dapat mencakup pertanyaan tingkat rendah yang

menuntut kemampuan mengingat dan pemahaman.
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Pertanyaan yang disiapkan guru dapat digunakan untuk

berbagai tujuan. Guru menyiapkan pertanyaan untuk

menilai/memotivasi peserta didik pada tahap pembukaan,

menilai peserta didik selama proses belajar dan

menilai/memotivasi pada penutupan pembelajaran.

Untuk menilai butir ini perhatikan deskriptor sebagai berikut:

a. Pertanyaan yang menuntut ingatan (pengetahuan).

b. Pertanyaan yang menuntut pemahaman.

c. Pertanyaan yang menuntut penerapan.

d. Pertanyaan yang sesuai dengan materi dan tujuan

pembelajaran.

Selanjutnya untuk menilai butir ini perlu diperhatikan skala

sebagai berikut :

Skala Penilaian Penjelasan

1
2
3
4

Satu deskriptor tampak
Dua deskriptor tampak
Tiga deskriptor tampak
Empat deskriptor tampak

4. Merancang pengelolaan kelas

Indikator : 4.1 Menentukan penataan latar (setting)  pembelajaran

yang sesuai dengan CTL

Penjelasan : Latar pembelajaran mencakup persiapan dan pengaturan

ruangan dan fasilitas yang diperlukan sesuai dengan

kebutuhan pembelajaran.

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut

berikut:

a. Penataan latar (setting) pembelajaran tujuan

pembelajaran yang kontekstual.



162

b. Penataan latar (setting) pembelajaran sesuai dengan

tingkat perkembangan (perbedaan invidual) peserta

didik.

c. Penataan latar pembelajaran sesuai dengan alokasi

waktu.

d. Penataan latar pembelajaran sesuai dengan

lingkungan.

Selanjutnya untuk menilai butir ini perlu diperhatikan

skala sebagai berikut :

Skala Penilaian Penjelasan

1
2
3
4

Satu deskriptor tampak
Dua deskriptor tampak
Tiga deskriptor tampak
Empat deskriptor tampak

Indikator : 4.2 Menentukan cara-cara pengorganisasian peserta didik

agar dapat berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran CTL.

Penjelasan : Yang dimaksud dengan pengorganisasian peserta didik

adalah kegiatan guru dalam menentukan pengelompokan,

memberi tugas, menata alur kerja, dan cara kerja sehingga

dapat berpartisipasi aktif dalam pembelajaran.

Pengorganisasian peserta didik ditandai oleh deskriptor

berikut:

a. Pengaturan pengorganisasian peserta didik (individu

dan atau kelompok, dan atau klasikal),

b. Penugasan kepada peserta didik yang harus

dikerjakan,

c. Alur dan pemberian instruksi cara kerja yang jelas,

d. Kesempatan bagi peserta didik untuk mendiskusikan

hasil tugas.
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Selanjutnya untuk menilai butir ini perlu diperhatikan skala

sebagai berikut :

Skala Penilaian Penjelasan
1
2
3
4

Deskriptor a tampak
Deskriptor a dan b tampak
Deskriptor a, b dan c tampak
Deskriptor a, b, c dan d tampak

5. Merencanakan prosedur, jenis dan menyiapkan alat penilaian.

Indikator : 5.1 Menentukan prosedur dan jenis penilaian yang

sebenarnya sesuai dengan CTL

Penjelasan : Penilaian yang sebenarnya adalah suatu proses

pengumpulan berbagai data yang memberikan gambaran

perkembangan belajar peserta didik secara menyeluruh,

tidak hanya hasil belajar saja yang dinilai tetapi penilaian

yang sebenarnya juga menilai aktivitas peserta didik selama

proses kegiatan pembelajaran.

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut

berikut:

1. Penilaian dirancang selama proses pembelajaran (aktivitas

belajar peserta didik)

2. Penilaian dirancang secara berkesinambungan.

3. Penilaian dirancang sesuai dengan tujuan pembelajaran.

4. Penilaian di akhir pembelajaran dirancang dalam bentuk

latihan soal dan tes formatif.

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan skala berikut ini:

Skala Penilaian Penjelasan
1
2
3
4

Satu deskriptor tampak
Dua deskriptor tampak
Tiga deskriptor tampak
Empat deskriptor tampak
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Indikator : 5.2 Membuat alat penilaian dan kunci jawaban.

Penjelasan : Alat penilaian dapat berbentuk pertanyaan, tugas, dan

lembar observasi, sedangkan kunci jawaban dapat berupa

jawaban yang benar atau rambu-rambu jawaban.

Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut:

Skala Penilaian Penjelasan

1

2

3

4

Rumusan pertanyaan tidak mengukur
ketercapaian Tujuan Pembelajaran Khusus
(TPK).
Rumusan pertanyaan mengukur
ketercapaian Tujuan Pembelajaran Khusus
(TPK).
Rumusan pertanyaan mengukur
ketercapaian Tujuan Pembelajaran Khusus
(TPK) dan memenuhi syarat-syarat
penyusunan alat evaluasi termasuk
penggunaan bahasa yang efektif.
Rumusan pertanyaan mengukur
ketercapaian Tujuan Pembelajaran Khusus
(TPK) dan memenuhi syarat-syarat
penyusunan alat evaluasi termasuk
penggunaan bahasa yang efektif disertai
pencantuman kunci jawaban

6. Tampilan dokumen rencana pembelajaran

Indikator : 6.1 Kebersihan dan kerapian

Penjelasan : Kebersihan dan kerapian rencana pembelajaran dapat dilihat

dari penampilan fisik rencana pembelajaran.

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut:

a. Tulisan dapat dibaca dengan mudah.

b. Tulisan ajeg (konsisten)

c. Tampilan bersih (tanpa coretan atau noda) dan menarik.
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d. Ilustrasi tepat

Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut:

Skala Penilaian Penjelasan

1
2
3

4

Deskriptor a tampak
Deskriptor a dan b tampak
Deskriptor a, b dan c tampak atau a, b, dan d
tampak
Deskriptor a, b, c dan d tampak

Indikator : 6.2 Penggunaan bahasa tulis

Penjelasan : Bahasa tulis yang digunakan dalam rencana pembelajaran

hendaknya mengikuti kaidah bahasa tulis.

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut:

a. Bahasa komunikatif.

b. Pilihan kata tepat.

c. Struktur kalimat baku.

d. Cara penulisan sesuai dengan EYD.

Skala Penilaian Penjelasan

1
2
3
4

Deskriptor a tampak
Deskriptor a dan b atau a dan c tampak
Deskriptor a, b dan c tampak
Deskriptor a, b, c dan d tampak
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Lampiran  8

ALAT PENILAIAN KINERJA GURU (APKG) II

Pelaksanaan Pembelajaran

PETUNJUK

1. Amatilah dengan cermat kegiatan pembelajaran yang sedang berlangsung.

2. Pusatkan perhatian Anda pada kemampuan guru dalam mengelola kegiatan

pembelajaran, serta dampaknya pada diri peserta didik.

3. Nilailah kemampuan guru tersebut dengan menggunakan butir-butir penilaian

di bawah ini.

4. Khusus untuk butir 5, yaitu mendemonstrasikan kemampuan khusus dalam

pembelajaran, pilih salah satu butir penilaian yang sesuai dengan mata

pelajaran yang sedang diajarkan.

5. Nilailah guru sesuai aspek kemampuan berikut.

1. Mengelola ruang dan fasilitas pembelajaran.

1 2 3 4
1.1 Menyiapkan alat, media,

dan sumber belajar.

1.2 Melaksanakan tugas harian kelas

Rata-rata butir 1 = P

1. NAMA GURU :

2. SEKOLAH :

3. KELAS :

4. MATA PELAJARAN :

5. WAKTU :

6. PELAKSANAAN :
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2. Melaksanakan kegiatan pembelajaran

2.1 Memulai kegiatan pembelajaran

2.2 Melaksanakan jenis kegiatan pembelajaran

CTL  yang sesuai dengan tujuan, peserta didik,

situasi, dan lingkungan

2.3 Menggunakan alat bantu (media)

pembelajaran kontekstual yang sesuai

dengan tujuan, peserta didik, situasi, dan

lingkungan

2.4 Melaksanakan kegiatan pembelajaran

dalam urutan yang logis

2.5 Melaksanakan kegiatan pembelajaran

secara individual, kelompok, atau klasikal

2.6 Mengelola waktu pembelajaran

secara efisien

Rata-rata butir 2 = Q

3. Mengelola interaksi kelas

3.1 Memberi petunjuk dan penjelasan

yang berkaitan dengan isi pembelajaran

3.2 Menangani pertanyaan dan

respon peserta didik

3.3 Menggunakan ekspresi lisan, tulisan,

isyarat dan gerakan badan

3.4 Memicu dan memelihara keterlibatan

peserta didik

3.5 Memantapkan penguasaan materi

Pembelajaran

Rata-rata butir 3 = R
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4. Bersikap terbuka dan luwes serta membantu

mengembangkan sikap positif peserta didik terhadap belajar.

4.1 Menunjukkan sikap ramah,

hangat, luwes, terbuka, penuh

pengertian, dan sabar kepada peserta didik

4.2 Menunjukkan kegairahan mengajar

4.3 Mengembangkan hubungan antar-

pribadi yang sehat dan serasi

4.4 Membantu peserta didik menyadari

kelebihan dan kekurangannya

4.5 Membantu peserta didik menumbuhkan

kepercayaan diri

Rata-rata butir 4 = S

5. Mendemonstrasikan kemampuan khusus

dalam pembelajaran mata pelajaran tertentu

5.1 Mendemondstrasikan penguasaan materi

Bahasa Indonesia.

5.2 Mengembangkan kemampuan peserta didik

untuk berkomunikasi dan bernalar.

5.3 Memberikan latihan keterampilan berbahasa.

5.4 Peka terhadap kesalahan penggunaan

istilah teknis.

5.5 Memupuk kegemaran membaca.

5.6 Melaksanakan kemampuan khusus dalam

mata pelajaran Bahasa Indonesia

dengan pendekatan pembelajaran CTL

5.6.1  Konstruktivisme

5.6.2  Bertanya

5.6.3  Menemukan

5.6.4  Masyarakat belajar
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5.6.5 Refleksi

5.6.6  Permodelan

5.6.7  Penilaian sebenarnya

Rata-rata butir 5= T

6. Melaksanakan evaluasi proses dan

hasil belajar

6.1 Melaksanakan penilaian selama

proses pembelajaran

6.2 Melaksanakan penilaian pada

akhir pembelajaran

Rata-rata butir 6 = U

7. Kesan umum kinerja guru/ calon/ guru

7.1 Keefektifan proses pembelajaran

7.2 Penggunaan bahasa Indonesia tepat

7.3 Peka terhadap kesalahan berbahasa peserta

didik

7.4 Penampilan guru dalam pembelajaran

Rata-rata butir 7 = V

Guru Kelas V

(Nama Terang)
NIP

Nilai APKG II = 0
P + Q + R + S + T + U + V

O = = =
7x4
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Lampiran 9

DESKRIPTOR

ALAT PENILAIAN KINERJA GURU II

1. Mengelola ruang dan fasilitas pembelajaran

Indikator : 1.1 Menyiapkan ruang, media pembelajaran, dan sumber

belajar

Penjelasan : Indikator ini meliputi penyiapan media pembelajaran dan

sumber belajar yang dimanfaatkan guru dalam kelas. Untuk

menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut:

a. Media pembelajaran yang diperlukan tersedia.

b. Media pembelajaran mudah dimanfaatkan.

c. Sumber belajar yang diperlukan tersedia.

d. Sumber belajar mudah dimanfaatkan.

Selanjutnya untuk menilai butir ini perlu diperhatikan skala

sebagai berikut :

Skala Penilaian Penjelasan

1
2

3

4

Deskriptor a atau c tampak
Deskriptor a dan c atau b dan d
tampak
Deskriptor a, b dan c tampak atau a, b,
dan d tampak
Deskriptor a, b, c dan d tampak

Indikator : 1.2 Melaksanakan tugas harian kelas

Penjelasan : Tugas-tugas harian kelas mungkin berhubungan atau tidak

berhubungan langsung dengan pembelajaran. Pelaksanaan

tugas harian kelas yang efektif dan efisien sangat

menunjang proses pembelajaran.

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan apakah guru
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memeriksa dan menindaklanjuti hal-hal berikut:

a. Ketersediaan alat tulis (kapur, spidol) dan penghapus.

b. Pengecekan kehadiran peserta didik.

c. Kebersihan dan kerapian papan tulis, pakaian peserta

d. didik, dan perabotan kelas.

e. Kesiapan alat-alat pelajaran peserta didik serta kesiapan

peserta didik mengikuti pelajaran.

Selanjutnya untuk menilai butir ini perlu diperhatikan skala

sebagai berikut :

Skala Penilaian Penjelasan
1
2
3
4

Satu deskriptor tampak
Dua deskriptor tampak
Tiga deskriptor tampak
Empat deskriptor tampak

2. Melaksanakan kegiatan pembelajaran

Indikator : 2.1 Memulai kegiatan pembelajaran

Penjelasan : Kegiatan memulai pembelajaran adalah kegiatan yang

dilakukan oleh guru dalam rangka menyiapkan fisik dan

mental peserta didik untuk mulai belajar. Untuk menilai butir

ini perlu diperhatikan deskriptor berikut:

a. Memotivasi peserta didik dengan mengajukan pertanyaan

yang menantang atau menceritakan peristiwa yang

sedang hangat.

b. Mengaitkan materi pembelajaran dengan pengalaman

peserta didik (apersepsi).

c. Memberikan acuan dengan cara mengambarkan garis

besar materi dan kegiatan.

d. Menyampaikan tujuan pembelajaran yang harus dicapai.

Selanjutnya untuk menilai butir ini perlu diperhatikan
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skala sebagai berikut :

Skala Penilaian Penjelasan
1
2
3
4

Satu deskriptor tampak
Dua deskriptor tampak
Tiga deskriptor tampak
Empat deskriptor tampak

Indikator : 2.2 Melaksanakan jenis kegiatan pembelajaran CTL  yang

sesuai dengan tujuan, peserta didik, situasi, dan lingkungan.

Penjelasan : Indikator ini menunjukkan tingkat kesesuaian antara jenis

kegiatan pembelajaran CTL yang meliputi tujuh komponen

utama yaitu konstruktivisme, kegiatan bertanya, menemukan,

masyarakat belajar, refleksi, permodelan, dan penilaian

sebenarnya dengan tujuan pembelajaran, kebutuhan peserta

didik, perubahan situasi yang dihadapi, dan lingkungan.

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut:

a. Kegiatan pembelajaran sesuai dengan tujuan dan hakikat

materi pembelajaran.

b. Kegiatan pembelajaran sesuai dengan perkembangan dan

kebutuhan peserta didik.

c. Kegiatan pembelajaran terkoordinasi dengan baik (guru

dapat mengendalikan pelajaran, perhatian peserta didik

terfokus pada pelajaran, disiplin kelas terpelihara).

d. Kegiatan pembelajaran bersifat kontekstual (sesuai

tuntutan situasi dan lingkungan).

Selanjutnya untuk menilai butir ini perlu diperhatikan skala

sebagai berikut :

Skala Penilaian Penjelasan

1
2
3
4

Deskriptor a atau b tampak
Deskriptor a dan b tampak
Deskriptor a, b dan c tampak
Deskriptor a, b, c dan d tampak
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Indikator : 2.3 Menggunakan alat bantu (media) pembelajaran

kontekstual yang sesuai dengan tujuan, peserta didik, situasi,

dan lingkungan

Penjelasan : Indikator ini memusatkan perhatian kepada penggunaan

media pembelajaran yang dipergunakan guru dalam kelas.

Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut:

Skala Penilaian Penjelasan

1

2

3

4

Guru menggunakan satu media namun
tidak sesuai dengan materi dan
kebutuhan peserta didik.
Guru menggunakan satu media yang
sesuai dengan materi namun tidak
sesuai kebutuhan peserta didik.
Guru menggunakan satu media dan
sesuai dengan materi serta kebutuhan
anak.
Guru menggunakan lebih dari satu
media dan sesuai dengan materi serta
kebutuhan anak

Indikator : 2.4 Melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan urutan

logis.

Penjelasan : Indikator ini digunakan untuk menentukan apakah guru dapat

memilih dan mengatur secara logis kegiatan pembelajaran

sehingga kegiatan satu dengan dengan yang lain merupakan

tatanan yang runtun.

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut:

a. Kegiatan disajikan dari mudah ke sukar.

b. Kegiatan yang disajikan berkaitan satu dengan yang lain.

c. Kegiatan bermuara pada kesimpulan.

d. Ada tindak lanjut di akhir pembelajaran
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Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan skala berikut :

Skala Penilaian Penjelasan

1
2

3

4

Deskriptor a atau b tampak
Deskriptor a dan b ; atau a dan c ; atau
b dan c tampak
Deskriptor a, b dan c ; atau a, b dan d ;
atau b, c, dan d tampak
Deskriptor a, b, c dan d tampak

Indikator : 2.5 Melaksanakan kegiatan pembelajaran secara individual,

kelompok atau klasikal.

Penjelasan : Dalam pembelajaran, variasi kegiatan yang bersifat

individual, kelompok atau klasikal. Hal tersebut sangat

penting dilakukan untuk memenuhi perbedaan individual

peserta didik dan/ atau membentuk dampak pengiring. Untuk

menilai butir ini, deskriptornya sebagai berikut:

a. Pelaksanaan kegiatan klasikal, kelompok atau individual,

sesuai dengan tujuan/ materi/ kebutuhan peserta didik.

b. Pelaksanaan kegiatan klasikal, kelompok atau individual

sesuai dengan waktu dan fasilitas pembelajaran.

c. Perubahan dari kegiatan individual ke kegiatan

kelompok, klasikal ke kelompok atau sebaliknya

berlangsung dengan lancar.

d. Peran guru sesuai dengan jenis kegiatan (klasikal,

kelompok atau individual) yang sedang dikelola.

e. Dalam setiap kegiatan (klasikal, kelompok atau

individual) peserta didik terlibat langsung secara optimal.

f. Guru melakukan perubahan kegiatan sesuai kebutuhan

supaya tidak terjadi stagnasi.

Selanjutnya untuk menilai butir ini perlu diperhatikan skala
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sebagai berikut :

Skala Penilaian Penjelasan

1
2
3
4

Satu deskriptor tampak
Dua / tiga deskriptor tampak
Empat deskriptor tampak
Lebih dari empat  deskriptor tampak

Indikator : 2.6 Mengelola waktu pembelajaran secara efisien.

Penjelasan : Indikator ini mengacu kepada pemanfaatan secara optimal

waktu pembelajaran yang telah dialokasikan.

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut:

a. Pembelajaran dimulai tepat waktu.

b. Pembelajaran diakhiri tepat waktu

c. Pembelajaran dilaksanakan sesuai perincian waktu yang

ditentukan.

d. Pembelajaran dilaksanakan sampai habis waktu yang

telah dialokasikan.

e. Tidak terjadi penundaan kegiatan selama pembelajaran.

f. Tidak terjadi penyimpangan waktu selama pembelajaran.

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan skala berikut :

Skala Penilaian Penjelasan

1
2
3
4

Satu deskriptor tampak
Dua / tiga deskriptor tampak
Empat / lima deskriptor tampak
Enam deskriptor tampak

3. Mengelola interaksi kelas

Indikator : 3.1 Memberi petunjuk dan penjelasan yang berkaitan dengan

isi pembelajaran.

Penjelasan : Kemampuan guru dalam menjelaskan secara efektif konsep,

ide, dan prosedur yang bertalian dengan isi pembelajaran.
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Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut:

Skala Penilaian Penjelasan

1

2

3

4

Petunjuk dan penjelasan sulit
dimengerti dan tidak ada usaha guru
untuk mengurangi kebingungan
peserta didik.
Petunjuk dan penjelasan guru sulit
dimengerti dan ada usaha guru untuk
mengurangi tetapi tidak efektif.
Petunjuk dan penjelasan guru sulit
dimengerti, ada usaha guru untuk
mengurangi kebingungan peserta didik
dan efektif.
Petunjuk dan penjelasan guru sudah
jelas dan mudah dipahami peserta
didik.

Indikator : 3.2 Menangani pertanyaan dan respon peserta didik.

Penjelasan : Indikator ini merujuk kepada cara guru menangani pertanyaan

dan komentar peserta didik.

Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut:

Skala Penilaian Penjelasan

1

2

3

4

Mengabaikan peserta didik yang
mengajukan pertanyaan / pendapat  atau
tidak menanggapi pertanyaan / pendapat
peserta didik.
Tanggap terhadap peserta didik yang
mengajukan pertanyaan / pendapat,
sesekali menggali respons atau
pertanyaan peserta didik dan memberi
respons yang sepadan.
Menggali respons atau pertanyaan
peserta didik selama pembelajaran
berlangsung dan memberikan balikan
kepada  peserta didik.
Guru meminta peserta didik lain untuk
merespon pertanyaan temannya atau
menampung respons dan pertanyaan
peserta didik untuk kegiatan selanjutnya.
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Indikator : 3.3 Menggunakan ekspresi lisan, tulisan, dan isyarat,

termasuk gerakan badan.

Penjelasan : Indikator ini mengacu pada kemampuan guru dalam

berkomunikasi dengan bahasa lisan, tulisan, dan isyarat

termasuk gerakan badan. Untuk menilai butir ini perlu

diperhatikan deskriptor berikut:

a. Pembicaraan lancar.

b. Pembicaraan dapat dimengerti.

c. Materi yang tertulis di papan tulis atau di kertas manila

(berupa tulisan dan atau gambar) dan lembar kerja dapat

dibaca dengan jelas.

d. Isyarat termasuk gerakan badan tepat.

Selanjutnya untuk menilai butir ini perlu diperhatikan skala

sebagai berikut :

Skala Penilaian Penjelasan

1
2
3
4

Satu deskriptor tampak
Dua deskriptor tampak
Tiga deskriptor tampak
Empat deskriptor tampak

Indikator : 3.4 Memicu dan mempertahankan keterlibatan peserta didik.

Penjelasan : Indikator ini memusatkan perhatian pada prosedur dan cara

yang digunakan guru dalam mempersiapkan, menarik minat,

dan mendorong peserta didik untuk berpartisipasi dalam

pembelajaran. Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan

apakah guru melakukan hal-hal berikut:

a. Membantu peserta didik mengingat kembali pengalaman

atau pengetahuan yang sudah diperolehnya.

b. Mendorong peserta didik yang pasif untuk berpartisipasi.

c. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat

terbuka yang mampu menggali reaksi peserta didik.
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d. Merespon/menanggapi secara positif peserta didik yang

berpartisipasi.

Selanjutnya untuk menilai butir ini perlu diperhatikan skala

sebagai berikut :

Skala Penilaian Penjelasan

1
2
3
4

Satu deskriptor tampak
Dua deskriptor tampak
Tiga deskriptor tampak
Empat deskriptor tampak

Indikator : 3.5 Memantapkan penguasaan materi pembelajaran.

Penjelasan : Indikator ini berkaitan dengan kemampuan guru

memantapkan penguasaan materi pembelajaran dengan cara

merangkum, meringkas, meninjau ulang, dan sebagainya.

Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian sebagai

berikut:

Skala Penilaian Penjelasan
1

2

3

4

Guru merangkum atau meringkas atau
meninjau ulang tetapi tidak lengkap.
Guru merangkum atau meringkas atau
meninjau ulang secara lengkap.
Guru merangkum atau meringkas atau
meninjau ulang dengan melibatkan
peserta didik.
Guru membimbing peserta didik
membuat rangkuman atau ringkasan
atau meninjau ulang.

4. Bersikap terbuka dan luwes serta membantu mengembangkan sikap

positif peserta didik terhadap belajar.

Indikator : 4.1 Menunjukkan sikap ramah, hangat, luwes, terbuka, penuh

pengertian, dan sabar kepada peserta didik.

Penjelasan : Indikator ini mengacu kepada sikap guru yang ramah, hangat,
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luwes, terbuka, penuh pengertian, dan sabar kepada peserta

didik.

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan apakah guru/ calon

guru melakukan hal-hal berikut:

a. Menampilkan sikap bersahabat kepada peserta didik. *)

b. Mengendalikan diri pada waktu menghadapi peserta didik

yang berperilaku kurang sopan/negatif *)

c. Menggunakan kata-kata atau isyarat yang sopan dalam

menegur peserta didik. *)

d. Menghargai setiap perbedaan pendapat, baik antar peserta

didik, maupun antara guru dengan peserta didik. *)

Selanjutnya untuk menilai butir ini perlu diperhatikan skala

sebagai berikut :

Skala Penilaian Penjelasan

1
2
3
4

Satu deskriptor tampak
Dua deskriptor tampak
Tiga deskriptor tampak
Empat deskriptor tampak

*)1 Ada kemungkinan, tindakan sebagaimana dimaksud

deskriptor b, c, dan d tidak dilakukan, karena perkembangan

keadaan memang tidak menuntut dilakukannya tindakan

dimaksud. Oleh karena itu, dalam penilaian terhadap  indikator

4.1. ini, mohon dilakukan salah satu dari alternatif berikut : (1)

apabila keadaan tidak menuntut tindakan b, c, dan d, sehingga

deskriptor tersebut sama sekali tidak muncul, maka praktikan

dianggap telah melakukan tindakan a, b, c, dan d, dengan nilai

maksimal yaitu 4, (2) apabila keadaan menuntut tindakan b, c,

atau d, sehingga salah satu atau lebih deskriptor tersebut muncul,

maka praktikan diberi nilai 1 untuk setiap tindakan tepat yang

dilakukannya, dan (3) apabila keadaan menuntut tindakan b, c,
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atau d, namun ditangani tidak sesuai dengan semangat deskriptor

yang bersangkutan, maka praktikan dianggap belum mampu

melakukan tindakan b, c, atau d, sehingga tidak diberi nilai

untuk tindakan salah yang dilakukan itu.

Indikator : 4.2 Menunjukkan kegairahan belajar.

Penjelasan : Indikator ini mengukur tingkat kegairahan mengajar. Tingkat

kegairahan ini dapat diperhatikan melalui wajah, nada, suara,

gerakan, isyarat, dan sebagainya.

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan apakah guru

menunjukkan kesungguhan dengan:

a. Pandangan mata dan ekspresi wajah.

b. Nada suara pada bagian pelajaran penting.

c. Cara mendekati peserta didik dan memperhatikan hal

yang sedang dikerjakan.

d. Gerakan atau isyarat pada bagian pelajaran yang penting.

Selanjutnya untuk menilai butir ini perlu diperhatikan skala

sebagai berikut :

Skala Penilaian Penjelasan

1
2
3
4

Satu deskriptor tampak
Dua deskriptor tampak
Tiga deskriptor tampak
Empat deskriptor tampak

Indikator : 4.3 Mengembangkan hubungan antar-pribadi yang sehat dan

serasi.

Penjelasan : Indikator ini mengacu kepada sikap mental guru terhadap hal-

hal yang dirasakan dan dialami peserta didik ketika mereka

mengahapi kesulitan.
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Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut:

Skala Penilaian Penjelasan *) 2
1

2

3

4

Memberi perhatian dan tanggapan
terhadap peserta didik yang
membutuhkan.
Memberikan bantuan kepada peserta
didik yang membutuhkan.
Mendorong peserta didik untuk
memecahkan masalahnya sendiri.
Mendorong peserta didik untuk
membantu temannya yang
membutuhkan.

*) 2 Jika selama pembelajaran tidak ada peserta didik yang

mengalami kesulitan, nilai untuk butir ini adalah nilai

maksimal (4).

Indikator : 4.4 Membantu peserta didik menyadari kelebihan dan

kekurangannya.

Penjelasan : Indikator ini mengacu kepada sikap dan tindakan guru dalam

menerima kenyataan tentang kelebihan dan kekurangan setiap

peserta didik.

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor sebagai

berikut:

a. Menghargai perbedaan individual setiap peserta didik.

b. Memberikan perhatian kepada peserta didik yang

menampakkan penyimpangan (misalnya cacat fisik,

pemalu, agresif, pembohong).

c. Memberikan tugas tambahan kepada peserta didik yang

memiliki kelebihan dalam belajar atau membantu peserta

didik yang lambat belajar.

d. Mendorong kerja sama antar peserta didik yang lambat

dan yang cepat dalam belajar.
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Selanjutnya ntuk menilai butir ini perlu diperhatikan skala

berikut :

Skala Penilaian Penjelasan
1
2
3
4

Satu deskriptor tampak
Dua deskriptor tampak
Tiga deskriptor tampak
Empat deskriptor tampak

Indikator : 4.5 Membantu peserta didik menumbuhkan kepercayaan diri.

Penjelasan : Indikator ini mengacu kepada usaha guru membantu peserta

didik menumbuhkan rasa percaya diri. Untuk menilai butir ini

perlu diperhatikan deskriptor berikut:

a. Mendorong peserta didik agar berani mengemukakan

pendapat sendiri.

b. Memberi kesempatan kepada peserta didik untuk

memberikan alasan tentang pendapatnya.

c. Memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk

memimpin.

d. Memberi pujian kepada peserta didik yang berhasil atau

memberi semangat kepada peserta didik yang belum

berhasil.

Selanjutnya ntuk menilai butir ini perlu diperhatikan skala

sebagai berikut :

Skala Penilaian Penjelasan
1
2
3
4

Satu deskriptor tampak
Dua deskriptor tampak
Tiga deskriptor tampak
Empat deskriptor tampak

5. Mendemostrasikan kemampuan khusus dalam pembelajaran mata

pelajaran tertentu.

Indikator : 5.1 Mendemonstrasikan penguasaan materi pembelajaran
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Bahasa Indonesia.

Penjelasan : Materi pembelajaran Bahasa Indonesia meliputi empat aspek,

yaitu: (a) kebahasan; (b) pemahaman; (c) penggunaan; dan

(d) apresiasi sastra. Untuk menilai butir ini digunakan skala

penilaian berikut:

Skala Penilaian Penjelasan

1
2
3
4

Satu deskriptor tampak.
Dua deskriptor tampak.
Tiga deskriptor tampak.
Empat deskriptor tampak.

Indikator : 5.2 Mengembangkan kemampuan peserta didik untuk

berkomunikasi dan bernalar.

Penjelasan : Pembelajaran Bahasa Indonesia mempunyai berbagai fungsi,

antara lain untuk mengembangkan kemampuan

berkomunikasi dan bernalar.

Oleh karena itu, guru seyogianya menyediakan kesempatan

berlatih sehingga kedua kemampuan tersebut terbentuk dan

berkembang.

Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut:

Skala Penilaian Penjelasan

1

2

3

4

Ada kesempatan bagi peserta didik
untuk berkomunikasi.
Latihan berkomunikasi berlangsung
dengan lancar.
Latihan berkomunikasi berlangsung
dengan lancar dan sistematis.
Latihan berkomunikasi berlangsung
dengan lancar, sistematis, dan sesuai
dengan konteks (lawan bicara, topik,
situasi, dan lain-lain.

Indikator : 5.3 Memberikan latihan keterampilan berbahasa.
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Penjelasan : Latihan keterampilan berbahasa diberikan dengan tujuan agar

peserta didik mampu mengungkapkan perasaan dan

pikirannya dengan bahasa yang benar secara lisan dan tulisan.

Latihan berbahasa dianggap efektif apabila dilakukan secara

terpadu antara keterampilan membaca, menyimak, berbicara,

dan menulis. Setiap peserta didik memperoleh kesempatan

berlatih sesuai dengan tujuan.

Selanjutnya untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian

berikut.

Skala Penilaian Penjelasan

1

2

3

4

Peserta didik mendapat latihan
keterampilan berbahasa tetapi tidak
terpadu.
Sebagian kecil peserta didik mendapat
latihan secara terpadu sesuai dengan
tujuan.
Sebagian besar peserta didik mendapat
latihan  secara terpadu sesuai dengan
tujuan.
Semua peserta didik mendapat latihan
secara terpadu sesuai dengan tujuan.

Indikator : 5.4 Peka terhadap kesalahan penggunaan istilah teknis.

Penjelasan : Guru perlu menunjukkan sifat disiplin terhadap penggunaan

ejaan, agar peserta didik terbiasa menggunakan bahasa

Indonesia dengan baik dan benar secara lisan maupun tertulis.

Sifat disiplin ini ditunjukkan dengan cara memberi contoh

penggunaan bahasa Indonesia ketika berbicara dan menegur

atau menyuruh memperbaiki kesalahan penerapan kaidah

bahasa Indonesia yang salah.

Selanjutnya untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian

berikut.
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Skala Penilaian Penjelasan

1

2

3

4

Menggunakan bahasa Indonesia dengan
baik/komunikatif.
Memberi contoh menggunakan bahasa
tulis sesuai kaidah.
Memeriksa tulisan peserta didik secara
teliti.
Membimbing peserta didik untuk selalu
menerapkan kaidah-kaidah bahasa dalam
bahasa tulis.

Indikator : 5.5 Memupuk kegemaran membaca.

Penjelasan : Kegemaran membaca merupakan salah satu kunci

keberhasilan seseorang dalam meraih ilmu pengetahuan dan

teknologi. Oleh karena itu, pembelajaran Bahasa Indonesia

haruslah memungkinkan tumbuhnya kegemaran membaca.

Indikator ini mengacu pada kemampuan guru untuk

mengelola berbagai kegiatan yang mampu menumbuhkan

kegemaran membaca.

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut.

a. Menganjurkan peserta didik untuk membaca buku.

b. Menceritakan satu kejadian yang dibaca guru dari berbagai

sumber (misalnya buku, koran, majalah) sebagai titik tolak

pembelajaran.

c. Meminta peserta didik menceritakan peristiwa yanng

pernah dibacanya.

d. Memberikan tugas membaca secara berkesinambungan.

Selanjutnya untuk menilai butir ini digunakan skala

penilaian berikut.

Skala Penilaian Penjelasan

1
2
3
4

Satu deskriptor tampak.
Dua deskriptor tampak.
Tiga deskriptor tampak.
Empat deskriptor tampak.
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Indikator : 5.6 Melaksanakan kemampuan khusus dalam mata pelajaran

Bahasa Indonesia dengan pendekatan pembelajaran CTL.

Penjelasan : Mampu menerapkan komponen-komponen yang ada dalam

pendekatan CTL dalam proses kegiatan pembelajaran Bahasa

Indonesia.

5.6.1  Konstruktivisme.

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor seperti di

bawah ini. Dalam proses pembelajaran, guru :

a. membangun pemahaman materi dengan menghubungkan

materi pembelajaran melalui lingkungan dan pengalaman

sehari-hari peserta didik.

b. memberikan kesempatan pada peserta didik untuk

menemukan idenya sendiri.

c. memberikan kesempatan pada peserta didik untuk

menerapkan idenya sendiri.

d. menuntut keterlibatan aktif peserta didik untuk membangun

pengetahuan peserta didik.

Selanjutnya untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian

berikut.

Skala Penilaian Penjelasan

1
2
3
4

Satu deskriptor tampak
Dua deskriptor tampak
Tiga deskriptor tampak
Empat deskriptor tampak

5.6.2 Kegiatan bertanya.

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor seperti di

bawah ini. Dalam proses pembelajaran, guru :

a. memberikan kesempatan peserta didik menanggapi dan

menjawab pertanyaan teman yang lain.
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b. memberikan kesempatan bertanya kepada peserta didik

tentang materi pembelajaran yang masih kurang jelas.

c. melakukan apersepsi dengan melakukan tanya jawab terkait

dengan materi pembelajaran yang akan dibahas.

d. menyimpulkan pembelajaran dan mengetahui tingkat

pemahaman peserta didik dengan melakukan tanya jawab

terkait dengan materi pembelajaran yang telah dipelajari.

Selanjutnya ntuk menilai butir ini digunakan skala penilaian

berikut.

Skala Penilaian Penjelasan
1
2
3
4

Satu deskriptor tampak
Dua deskriptor tampak
Tiga deskriptor tampak
Empat deskriptor tampak

5.6.3 Menemukan.

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor seperti

di bawah ini. Dalam proses pembelajaran, guru:

a. melaksanakan kegiatan berupa observasi terkait dengan

materi pembelajaran agar peserta didik dapat menemukan

konsep materi disekitar lingkungan peserta didik.

b. memulai (apersepsi) dengan menyajikan permasalahan.

c. melaksanakan kegiatan pembelajaran agar peserta didik

dapat mencatat dan menganilisis sendiri konsep materi

pembelajaran yang didapat melalui observasi.

d. memberikan kesempatan peserta didik untuk menyajikan

hasil penemuannya dalam kegiatan observasi.

Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut.

Skala Penilaian Penjelasan
1
2
3
4

Satu deskriptor tampak
Dua deskriptor tampak
Tiga deskriptor tampak
Empat deskriptor tampak
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5.6.4 Masyarakat belajar.

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor seperti

berikut. Dalam proses pembelajaran, guru:

a. memberikan media dan tugas pembelajaran untuk di

kerjakan dalam belajar berkelompok.

b. mengelompokan peserta didik yang memiliki

kemampuan yang heterogen.

c. melaksanakan kegiatan pembelajaran agar peserta

didik dapat bekerjasama dengan anggota kelompoknya

untuk menyelesaikan tugas dari guru.

d. memberikan kesempatan pada peserta didik untuk

mempresentasikan hasil kerja kelompok.

Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut.

Skala Penilaian Penjelasan

1
2
3
4

Satu deskriptor tampak
Dua deskriptor tampak
Tiga deskriptor tampak
Empat deskriptor tampak

5.6.5 Refleksi

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor seperti

di bawah ini. Dalam proses pembelajaran, guru:

a. memberikan kesempatan peserta didik untuk belajar

dalam kelompok agar satu sama lain dapat saling belajar

dan dapat mengukur pemahamannya dengan peserta

didik lain.

b. senantiasa memberikan masukan kesan dan saran

mengenai hal-hal yang dilakukan peserta didik dalam

kegiatan pembelajaran.

c. selalu menilai dan memberikan masukan terhadap hasil

pekerjaan peserta didik.

d. membantu peserta didik menghubungankan antara
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pengetahuan sebelumnya dengan pengetahuan yang

akan dipelajari, misalnya dalam apersepsi peserta didik

disuruh mengingat materi pembelajaran yang lalu.

Selanjutnya untuk menilai butir ini digunakan skala

penilaian berikut.

Skala Penilaian Penjelasan

1
2
3
4

Satu deskriptor tampak
Dua deskriptor tampak
Tiga deskriptor tampak
Empat deskriptor tampak

5.4.6 Permodelan

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor seperti

di bawah ini. Dalam proses pembelajaran, guru:

a. menyajikan media pembelajaran yang sesuai dengan

materi pembelajaran.

b. menyajikan media pembelajaran yang efektif untuk

memudahkan peserta didik memahami materi

pembelajaran.

c. menyajikan media pembelajaran yang sesuai dengan

tujuan pembelajaran.

d. menunjukkan contoh alat-alat disekitar lingkungan

peserta didik yang terkait dengan materi

pembelajaran.

Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut.

Skala Penilaian Penjelasan
1
2
3
4

Satu deskriptor tampak
Dua deskriptor tampak
Tiga deskriptor tampak
Empat deskriptor tampak

5.4.7  Penilaian sebenarnya

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor seperti
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di bawah ini:

a. Guru melakukan penilaian aktivitas belajar peserta

didik selama proses pembelajaran.

b. Guru menilai hasil kerja kelompok peserta didik.

c. Guru menilai hasil belajar peserta didik secara

individual melalui tes formatif.

d. Guru melaksanakan penilaian sebelum proses

pembelajaran.

Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut.

Skala Penilaian Penjelasan
1
2
3
4

Satu deskriptor tampak
Dua deskriptor tampak
Tiga deskriptor tampak
Empat deskriptor tampak

6. Melaksanakan evaluasi proses hasil belajar.

Indikator : 6.1 Melaksanakan penilaian selama proses pembelajaran.

Penjelasan : Penilaian dalam proses pembelajaran bertujuan mendapatkan

balikan mengenai tingkat pencapaian tujuan pembelajaran.

Untuk menilai butir ini perlu dipergunakan skala penilaian

sebagai berikut:

Skala Penilaian Penjelasan
1

2

3

4

Tidak melakukan penilaian selama proses
pembelajaran.
Mengajukan pertanyaan atau memberikan
tugas kepada peserta didik
Menilai penguasaan peserta didik melalui
kinerja yang ditunjukkan peserta didik.
Menilai penguasaan peserta didik melalui
isyarat yang ditunjukkan peserta didik.

Indikator : 6.2 Melaksanakan penilaian pada akhir pembelajaran.

Penjelasan : Penilaian pada akhir proses pembelajaran bertujuan



191

mengetahui penguasaan peserta didik terhadap materi

pelajaran.

Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut:

Skala Penilaian Penjelasan
1

2

3

4

Guru memberikan tes akhir tetapi tidak
sesuai dengan tujuan.
Sebagian kecil soal tes akhir sesuai
dengan tujuan.
Sebagian besar soal tes akhir sesuai
dengan tujuan.
Semua soal tes akhir sesuai dengan tujuan.

7. Kesan umum kinerja guru/ calon guru

Indikator : 7.1 Keefektifan proses pembelajaran

Penjelasan : Indikator ini mengacu kepada tingkat keberhasilan guru

dalam mengelola pembelajaran sesuai dengan

perkembangan proses pembelajaran.

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut:

a. Pembelajaran lancar.

b. Suasana kelas terkendali sesuai dengan rencana.

c. Suasana kelas terkendali melalui penyesuaian.

d. Ada kesempatan bagi peserta didik untuk dapat bekerja

sama, bertanggung jawab, tenggang rasa).

Untuk menilai butir ini perlu dipergunakan skala penilaian

sebagai berikut:

Skala Penilaian Penjelasan
1
2
3

4

Deskriptor a tampak
Deskriptor a dan b tampak
Deskriptor a, b dan c; atau a, b, dan d
tampak
Deskriptor a, b, c dan d tampak

Indikator : 7.2 Penggunaan bahasa Indonesia lisan.

Penjelasan : Indikator ini mengacu kepada kemampuan guru dalam
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menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar.

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut:

a. Ucapan jelas dan mudah dimengerti.

b. Pembicaraan lancar (tidak tersendat-sendat).

c. Menggunakan kata-kata baku (membatasi penggunaan

kata-kata daerah atau asing).

d. Berbicara dengan menggunakan tata bahasa yang benar.

Untuk menilai butir ini perlu dipergunakan skala penilaian

sebagai berikut:

Skala Penilaian Penjelasan
1
2
3
4

Satu deskriptor tampak
Dua deskriptor tampak
Tiga deskriptor tampak
Empat deskriptor tampak

Indikator : 7.3 Peka terhadap kesalahan berbahasa peserta didik.

Penjelasan : Guru perlu menunjukkan rasa peka terhadap kesalahan

berbahasa, agar peserta didik terbiasa menggunakan bahasa

Indonesia secara baik dan benar. Rasa peka dapat ditunjukkan

dengan berbagai cara seperti menegur, menyuruh,

memperbaiki atau menanyakan kembali.

Untuk menilai butir ini dipergunakan skala penilaian sebagai

berikut:

Skala Penilaian Penjelasan *)
1

2

3

4

Memberi tahu kesalahan peserta didik
dalam berbahasa tanpa memperbaiki.
Memperbaiki langsung kesalahan berbahasa
peserta didik.
Meminta peserta didik lain menemukan dan
memperbaiki kesalahan berbahasa temannya
dengan menuntun.
Mengarahkan kesalahan berbahasa sendiri.
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Indikator : 7.4 Penampialn guru dalam pembelajaran.

Penjelasan : Indikator ini mengacu kepada penampilan guru secara

keseluruhan dalam mengelola pembelajaran (fisik, gaya

mengajar, dan ketegasan).

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut:

a. Berbusana rapi dan sopan.

b. Suara dapat didengar oleh seluruh peserta didik dalam

kleas yang bersangkutan.

c. Posisi bervariasi (tidak terpaku pada satu tempat).

d. Tegas dalam mengambil keputusan.

Untuk menilai butir ini dipergunakan skala penilaian berikut:

Skala Penilaian Penjelasan

1
2
3
4

Satu deskriptor tampak
Dua deskriptor tampak
Tiga deskriptor tampak
Empat deskriptor tampak



194

Lembar Pengamatan Aktivitas Belajar Peserta Didik

Petunjuk :

Berdasarkan pengamatan observer dan guru terhadap aspek penilaian aktivitas peserta didik dalam pembelajaran Bahasa

Indonesia, berilah tanda cek (√) pada kolom yang tersedia sesuai dengan hasil pengamatan.

No Nama
Aspek yang dinilai Nilai

A B C D E F G
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1 Anggi Setiawan
2 Artoto
3 Heri Rahma Sutanto
4 Endah Margi Saputra
5 Robi Romansyah
6 Fina Indiawati
7 Lilis Setiowati
8 Bagas Sutrimo
9 Kartika Ari Santi

10 Noeryanto
11 Reza Kartika
12 Nia Aprilia
13 Aji Setiawan
14 Dimas Ariyanda
15 Sri Nur Darojah
16 Yus Trianingsih
17 Defita Hefih
18 Tiara Dian Antasha
19 Iis Puspita Sari
20 Hanan Winda A.
21 Bagus Anton Saputra
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Keterangan:

A. Keantuasiasan peserta didik untuk mengikuti kegiatan pembelajaran.

B. Keberanian peserta didik dalam bertanya.

C. Kemampuan peserta didik dalam mempresentasikan hasil kerjanya.

D. Kemampuan peserta didik bekerjasama dalam kelompok.

E. Keberanian peserta didik dalam mengemukakan pendapat.

F. Kemampuan peserta didik dalam menindaklanjuti pengetahuan yang diperoleh.

G. Ketekunan peserta didik dalam menyelesaikan tugas yang diberikan guru.

Pekuncen,      April 2013

Peneliti,

(Nama Terang)

NIM

Mengetahui,

Kepala Sekolah

SD ....

(Nama Terang)

NIP

Observer,

(Nama Terang)

NIP
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Lampiran 11

Deskriptor Penilaian Aktivitas Belajar Peserta Didik

dalam Pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL)

1. Keantuasiasan peserta didik untuk mengikuti kegiatan pembelajaran.

Keantuasiasan merupakan kegairahan peserta didik untuk mengikuti kegiatan

pembelajaran, sehingga peserta didik dalam proses pembelajaran penuh

dengan semangat.

Untuk menilai butir ini, perlu diperhatikan deskriptor berikut:

Skor Penilaian Keterangan

1
Peserta didik antusias hanya pada sebagian kecil kegiatan
pembelajaran

2
Peserta didik antusias kurang dari setengah kegiatan
pembelajaran

3
Peserta didik antusias pada sebagian besar dari kegiatan
pembelajaran

4 Peserta didik antusias pada seluruh kegiatan pembelajaran

2. Keberanian peserta didik dalam bertanya.

Untuk menilai butir ini, perlu diperhatikan deskriptor berikut:

Skor Penilaian Keterangan

1
Hanya satu kali bertanya tapi masih menunjukkan rasa
takut

2 Hanya satu kali bertanya sudah tidak ada rasa takut.

3 Dua kali bertanya tidak ada rasa takut.

4 Minimal tiga kali bertanya tidak ada rasa takut.

3. Kemampuan peserta didik dalam mempresentasikan hasil kerjanya.

Untuk menilai butir ini, perlu diperhatikan deskriptor berikut:

a. Memaparkan hasil kerja dengan kalimat yang sistematis.

b. Memaparkan hasil kerja dengan kalimat jelas.

c. Memaparkan hasil kerja dengan kalimat efektif dan efisien.
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d. Memaparkan hasil kerja secara menyeluruh.

Skor Penilaian Keterangan

1 Satu deskriptor tampak

2 Dua deskriptor tampak

3 Tiga deskriptor tampak

4 Empat deskriptor tampak

4. Kemampuan peserta didik bekerjasama dalam kelompok.

Untuk menilai butir ini, perlu diperhatikan deskriptor berikut:

a. Peserta didik memberi pendapat dalam menyelesaikan tugas kelompok.

b. Peserta didik dapat bekerjasama selama masa penugasan kelompok.

c. Peserta didik dapat bekerjasama dengan semua anggota kelompok.

d. Peserta didik dapat menghargai pendapat anggota kelompok yang lain.

Skor Penilaian Keterangan

1 Satu deskriptor tampak

2 Dua deskriptor tampak

3 Tiga deskriptor tampak

4 Empat deskriptor tampak

5.   Keberanian peserta didik dalam mengemukakan pendapat.

Untuk menilai butir ini, perlu diperhatikan deskriptor berikut:

a. Peserta didik mengemukakan pendapat tanpa ditunjuk guru terlebih

dahulu.

b. Peserta didik mengemukakan pendapat dengan bahasa yang baik dan

benar.

c. Peserta didik mengemukakan pendapat yang logis.

d. Peserta didik mengemukakan pendapat sesuai dengan materi pelajaran

yang sedang dipelajarinya.

Skor Penilaian Keterangan

1 Satu deskriptor tampak

2 Dua deskriptor tampak

3 Tiga deskriptor tampak

4 Empat deskriptor tampak
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6. Kemampuan peserta didik dalam menindaklanjuti pengetahuan yang diperoleh.

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut:

a. Peserta didik dapat merefleksi (mengingat kembali) materi yang telah

dipelajari.

b. Peserta didik dapat menyimpulkan materi yang dipelajari.

c. Peserta didik mencatat dan merangkum, materi yang telah dipelajari.

d. Peserta didik dapat menerapkan materi yang dipelajari dalam kehidupan

nyata.

Skor Penilaian Keterangan

1 Satu deskriptor tampak

2 Dua deskriptor tampak

3 Tiga deskriptor tampak

4 Empat deskriptor tampak

7. Ketekunan peserta didik dalam menyelesaikan tugas yang diberikan guru.

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut:

a. Peserta didik mengerjakan tugas sesuai dengan yang ditugaskan oleh guru.

b. Peserta didik mengerjakan tugas secara sistematis.

c. Peserta didik tidak melakukan kegiatan lain, selain menyelesaikan tugas

yang diberikan oleh guru.

d. Peserta didik menyelesaikan tugas tepat waktu.

1 Satu deskriptor tampak

2 Dua deskriptor tampak

3 Tiga deskriptor tampak

4 Empat deskriptor tampak
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Lampiran 12

ALAT PENILAIAN KINERJA GURU (APKG) I

Perencanaan Pembelajaran Siklus 1

PETUNJUK

Baca dengan cermat rencana pembelajaran yang akan digunakan oleh guru/ calon

guru ketika mengajar. Kemudian, nilailah semua aspek yang terdapat dalam

rencana tersebut dengan menggunakan butir-butir penilaian di bawah ini.

1. Merumuskan tujuan pembelajaran 1 2 3 4

1. Merumuskan tujuan pembelajaran sesuai

dengan CTL

2. Merancang dampak pengiring berbentuk

kecakapan hidup (life skill)

Rata-rata butir 1 = A

2. Mengembangkan dan mengorganisasikan materi, media pembelajaran,

dan sumber belajar

2.1 Mengembangkan dan mengorganisasikan

materi pembelajaran sesuai dengan CTL

2.2 Menentukan dan mengembangkan

media pembelajaran sesuai dengan CTL

2.3 Memilih sumber belajar sesuai dengan CTL

Rata-rata butir 2 = B

1. NAMA GURU : AJI SULARSO

2. SEKOLAH : SD NEGERI 3 PEKUNCEN

3. KELAS : V (LIMA)

4. MATA PELAJARAN : BAHASA INDONESIA

5. WAKTU : 2 JAM PELAJARAN

6. PELAKSANAAN : JUJMAT, 26 APRIL 2013

3,5

3,7

√

√

√

√

√
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3. Merencanakan skenario kegiatan pembelajaran

3.1 Menentukan jenis kegiatan

pembelajaran CTL

3.1.1 Konstruktivisme

3.1.2 Bertanya

3.1.3 Menemukan

3.1.4 Masyarakat belajar

3.1.5 Refleksi

3.1.6 Permodelan

3.1.7 Penilaian sebenarnya

3.2 Menyusun langkah-langkah

pembelajaran CTL

3.3 Menentukan alokasi waktu

pembelajaran

3.4 Menentukan cara-cara

memotivasi peserta didik

3.5 Menyiapkan pertanyaana

Rata-rata butir 3 = C

4. Merancang pengelolaan kelas

4.1 Menentukan penataan latar pembelajaran

yang sesuai dengan CTL

4.2 Menentukan cara-cara pengorgani-

sasian peserta didik agar dapat berpartisipasi

dalam kegiatan pembelajaran CTL

Rata-rata butir 4 = D

5. Merencanakan prosedur, jenis, dan menyiapkan alat penilaian

5.1 Menentukan prosedur dan jenis penilaian

yang sesuai dengan CTL

5.2 Membuat alat penilaian dan kunci jawaban

Rata-rata butir 5 = E

3,7

3,5

3,5

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√
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6. Tampilan dokumen rencana pembelajaran

6.1 Kebersihan dan kerapian

6.2 Penggunaan bahasa tulis

Rata-rata butir 6 = F 3,5

Nilai APKG I = R

A + B + C + D + E + F (100)  2140
R  = = = 89

6x4 24

√

√
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Lampiran  13

ALAT PENILAIAN KINERJA GURU (APKG) II

Pelaksanaan Pembelajaran Siklus 1

PETUNJUK

1. Amatilah dengan cermat kegiatan pembelajaran yang sedang berlangsung.

2. Pusatkan perhatian Anda pada kemampuan guru dalam mengelola kegiatan

pembelajaran, serta dampaknya pada diri peserta didik.

3. Nilailah kemampuan guru tersebut dengan menggunakan butir-butir penilaian

di bawah ini.

4. Khusus untuk butir 5, yaitu mendemonstrasikan kemampuan khusus dalam

pembelajaran, pilih salah satu butir penilaian yang sesuai dengan mata

pelajaran yang sedang diajarkan.

5. Nilailah guru sesuai aspek kemampuan berikut.

1. Mengelola ruang dan fasilitas pembelajaran.

1 2 3 4
1.1 Menyiapkan alat, media,

dan sumber belajar.

1.2 Melaksanakan tugas harian kelas

Rata-rata butir 1 = P 4

1. NAMA GURU : AJI SULARSO

2. SEKOLAH : SD NEGERI 3 PEKUNCEN

3. KELAS : V (LIMA)

4. MATA PELAJARAN : BAHASA INDONESIA

5. WAKTU : 2 JAM PELAJARAN

6. PELAKSANAAN : JUMAT, 26 APRIL 2013

√

√
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2. Melaksanakan kegiatan pembelajaran

2.1 Memulai kegiatan pembelajaran

2.2 Melaksanakan jenis kegiatan pembelajaran

CTL  yang sesuai dengan tujuan, peserta didik,

situasi, dan lingkungan

2.3 Menggunakan alat bantu (media)

pembelajaran kontekstual yang sesuai

dengan tujuan, peserta didik, situasi, dan

lingkungan

2.4 Melaksanakan kegiatan pembelajaran

dalam urutan yang logis

2.5 Melaksanakan kegiatan pembelajaran

secara individual, kelompok, atau klasikal

2.6 Mengelola waktu pembelajaran

secara efisien

Rata-rata butir 2 = Q

3. Mengelola interaksi kelas

3.1 Memberi petunjuk dan penjelasan

yang berkaitan dengan isi pembelajaran

3.2 Menangani pertanyaan dan

respon peserta didik

3.3 Menggunakan ekspresi lisan, tulisan,

isyarat dan gerakan badan

3.4 Memicu dan memelihara keterlibatan

peserta didik

3.5 Memantapkan penguasaan materi

Pembelajaran

Rata-rata butir 3 = R

3,7

3,8

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√
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4. Bersikap terbuka dan luwes serta membantu

mengembangkan sikap positif peserta didik terhadap belajar.

4.1 Menunjukkan sikap ramah,

hangat, luwes, terbuka, penuh

pengertian, dan sabar kepada peserta didik

4.2 Menunjukkan kegairahan mengajar

4.3 Mengembangkan hubungan antar-

pribadi yang sehat dan serasi

4.4 Membantu peserta didik menyadari

kelebihan dan kekurangannya

4.5 Membantu peserta didik menumbuhkan

kepercayaan diri

Rata-rata butir 4 = S

5. Mendemonstrasikan kemampuan khusus

dalam pembelajaran mata pelajaran tertentu

5.1 Mendemondstrasikan penguasaan materi

Bahasa Indonesia.

5.2 Mengembangkan kemampuan peserta didik

untuk berkomunikasi dan bernalar.

5.3 Memberikan latihan keterampilan berbahasa.

5.4 Peka terhadap kesalahan penggunaan

istilah teknis.

5.5 Memupuk kegemaran membaca.

5.6 Melaksanakan kemampuan khusus dalam

mata pelajaran Bahasa Indonesia

dengan pendekatan pembelajaran CTL

5.6.1  Konstruktivisme

5.6.2  Bertanya

5.6.3  Menemukan

5.6.4  Masyarakat belajar

3,8

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√
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5.6.5 Refleksi

5.6.6  Permodelan

5.6.7  Penilaian sebenarnya

Rata-rata butir 5= T

6. Melaksanakan evaluasi proses dan

hasil belajar

6.1 Melaksanakan penilaian selama

proses pembelajaran

6.2 Melaksanakan penilaian pada

akhir pembelajaran

Rata-rata butir 6 = U

7. Kesan umum kinerja guru/ calon/ guru

7.1 Keefektifan proses pembelajaran

7.2 Penggunaan bahasa Indonesia tepat

7.3 Peka terhadap kesalahan berbahasa peserta

didik

7.4 Penampilan guru dalam pembelajaran

Rata-rata butir 7 = V

4

3,75

3,5

Nilai APKG II = 0

P + Q + R + S + T + U + V
O = = =

7x4

√

√

√

√

√

√

√

√

√
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Lampiran 14

Rekapitulasi Hasil Pengamatan Performansi Guru Pada Siklus I

No Aspek Penilaian Nilai Bobot Jumlah

1 Kemampuan guru dalam
menyusun RPP

89 1 89

2 Kemampuan guru dalam
pelaksanaan pembelajaran

94 2 188

Jumlah 277
Nilai Akhir 92,33

Kategori A
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Lembar Pengamatan Aktivitas Belajar Peserta Didik

Siklus 1

Petunjuk :

Berdasarkan pengamatan observer dan guru terhadap aspek penilaian aktivitas peserta didik dalam pembelajaran Bahasa

Indonesia, berilah tanda cek (√) pada kolom yang tersedia sesuai dengan hasil pengamatan.

No Nama
Aspek yang dinilai ∑ Nilai

A B C D E F G
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1 Anggi Setiawan √ √ √ √ √ √ √ 17 61
2 Artoto √ √ √ √ √ √ √ 14 50
3 Heri Rahma Sutanto √ √ √ √ √ √ √ 14 50
4 Endah Margi Saputra √ √ √ √ √ √ √ 14 50
5 Robi Romansyah √ √ √ √ √ √ √ 19 68
6 Fina Indiawati √ √ √ √ √ √ √ 14 50
7 Lilis Setiowati √ √ √ √ √ √ √ 14 50
8 Bagas Sutrimo √ √ √ √ √ √ √ 15 54
9 Kartika Ari Santi √ √ √ √ √ √ √ 15 54

10 Noeryanto √ √ √ √ √ √ √ 19 68
11 Reza Kartika √ √ √ √ √ √ √ 23 82

12 Nia Aprilia √ √ √ √ √ √ √ 16 57

13 Aji Setiawan √ √ √ √ √ √ √ 15 54

14 Dimas Ariyanda √ √ √ √ √ √ √ 23 82

15 Sri Nur Darojah √ √ √ √ √ √ √ 16 57

16 Yus Trianingsih √ √ √ √ √ √ √ 19 68

17 Defita Hefih √ √ √ √ √ √ √ 14 50

18 Tiara Dian Antasha √ √ √ √ √ √ √ 17 61

19 Iis Puspita Sari √ √ √ √ √ √ √ 20 71

20 Hanan Winda A. √ √ √ √ √ √ √ 14 50

21 Bagus Anton Saputra √ √ √ √ √ √ √ 16 57
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Keterangan:

A. Keantuasiasan peserta didik untuk mengikuti kegiatan pembelajaran.

B. Keberanian peserta didik dalam bertanya.

C. Kemampuan peserta didik dalam mempresentasikan hasil kerjanya.

D. Kemampuan peserta didik bekerjasama dalam kelompok.

E. Keberanian peserta didik dalam mengemukakan pendapat.

F. Kemampuan peserta didik dalam menindaklanjuti pengetahuan yang

diperoleh.

G. Ketekunan peserta didik dalam menyelesaikan tugas yang diberikan guru.
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Lampiran 16

Rekapitulasi Hasil Pengamatan Aktivitas Peserta Didik Pada Siklus I

No Rentang Skor Frekuensi
Jumlah

Skor
%

Persentase Keaktifan
Peserta didik

1 21-28 2 46 9,52

PK = x100

= 59,18

2 17-20 6 111 28,57
3 13-16 13 191 61,91
4 9-12 0 0 0
5 < 8 0 0 0

Jumlah 21 348 100



210

Lampiran 17

Hasil Belajar Peserta Didik Pada Siklus I

NO NAMA L/P NILAI

1 Anggi Setiawan L 33,5

2 Artoto L 27

3 Heri Rahma Sutanto L 46,5

4 Endah Margi Saputra L 38

5 Robi Romansyah L 83

6 Fina Indiawati P 76

7 Lilis Setiowati P 45

8 Bagas Sutrimo L 80,5

9 Kartika Ari Santi P 67,5

10 Noeryanto L 92

11 Reza Kartika P 98

12 Nia Aprilia P 50

13 Aji Setiawan L 77

14 Dimas Ariyanda L 96

15 Sri Nur Darojah P 75,5

16 Yus Trianingsih P 94

17 Defita Nefin P 50

18 Tiara Dian Antasha P 83

19 Iis Puspita Sari P 91,5

20 Hanan Winda Aprilianti P 65,5

21 Bagus Anton Saputra L 98
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Lampiran 18

Rekapitulasi Hasil Belajar Peserta Didik Pada Siklus I

No Nilai Kategori f Jumlah % Rata-rata
1 90-100 Sangat Baik 6 569,5 28,57 1467,521

= 69,88

2 80-89 Baik 3 246,5 14,29
3 70-79 Cukup 3 228,5 14,29
4 60-69 Kurang 2 133 9,52
5 < 59 Sangat Kurang 7 290 33,33

Jumlah 21 1467,5 100
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Lampiran 19

ALAT PENILAIAN KINERJA GURU (APKG) I

Perencanaan Pembelajaran Siklus 2

PETUNJUK

Baca dengan cermat rencana pembelajaran yang akan digunakan oleh guru/ calon

guru ketika mengajar. Kemudian, nilailah semua aspek yang terdapat dalam

rencana tersebut dengan menggunakan butir-butir penilaian di bawah ini.

1. Merumuskan tujuan pembelajaran 1 2 3        4

1. Merumuskan tujuan pembelajaran sesuai

dengan CTL

2. Merancang dampak pengiring berbentuk

kecakapan hidup (life skill)

Rata-rata butir 1 = A

2. Mengembangkan dan mengorganisasikan materi, media pembelajaran,

dan sumber belajar

2.1 Mengembangkan dan mengorganisasikan

materi pembelajaran sesuai dengan CTL

2.2 Menentukan dan mengembangkan

media pembelajaran sesuai dengan CTL

2.3 Memilih sumber belajar sesuai dengan CTL

Rata-rata butir 2 = B

1. NAMA GURU : AJI SULARSO

2. SEKOLAH : SD NEGERI 3 PEKUNCEN

3. KELAS : V (LIMA)

4. MATA PELAJARAN : BAHASA INDONESIA

5. WAKTU : 2 JAM PELAJARAN

6. PELAKSANAAN : JUJMAT DAN SELASA, 24 DAN 28 MEI 2013

4

3,6

√

√

√

√

√
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3. Merencanakan skenario kegiatan pembelajaran

3.1 Menentukan jenis kegiatan

pembelajaran CTL

3.1.1 Konstruktivisme

3.1.2 Bertanya

3.1.3 Menemukan

3.1.4 Masyarakat belajar

3.1.5 Refleksi

3.1.6 Permodelan

3.1.7 Penilaian sebenarnya

3.2 Menyusun langkah-langkah

pembelajaran CTL

3.3 Menentukan alokasi waktu

pembelajaran

3.4 Menentukan cara-cara

memotivasi peserta didik

3.5 Menyiapkan pertanyaana

Rata-rata butir 3 = C

4. Merancang pengelolaan kelas

4.1 Menentukan penataan latar pembelajaran

yang sesuai dengan CTL

4.2 Menentukan cara-cara pengorgani-

sasian peserta didik agar dapat berpartisipasi

dalam kegiatan pembelajaran CTL

Rata-rata butir 4 = D

5. Merencanakan prosedur, jenis, dan menyiapkan alat penilaian

5.1 Menentukan prosedur dan jenis penilaian

yang sesuai dengan CTL

5.2 Membuat alat penilaian dan kunci jawaban

Rata-rata butir 5 = E

3,8

4

4

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√
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6. Tampilan dokumen rencana pembelajaran

6.1 Kebersihan dan kerapian

6.2 Penggunaan bahasa tulis

Rata-rata butir 6 = F 4

Nilai APKG I = R

A + B + C + D + E + F (100)  2340
R  = = = 97,5

6x4 24

√

√
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Lampiran  20

ALAT PENILAIAN KINERJA GURU (APKG) II

Pelaksanaan Pembelajaran Siklus II Pertemuan 1

PETUNJUK

1. Amatilah dengan cermat kegiatan pembelajaran yang sedang berlangsung.

2. Pusatkan perhatian Anda pada kemampuan guru dalam mengelola kegiatan

pembelajaran, serta dampaknya pada diri peserta didik.

3. Nilailah kemampuan guru tersebut dengan menggunakan butir-butir penilaian

di bawah ini.

4. Khusus untuk butir 5, yaitu mendemonstrasikan kemampuan khusus dalam

pembelajaran, pilih salah satu butir penilaian yang sesuai dengan mata

pelajaran yang sedang diajarkan.

5. Nilailah guru sesuai aspek kemampuan berikut.

1. Mengelola ruang dan fasilitas pembelajaran.

1 2 3 4
1.1 Menyiapkan alat, media,

dan sumber belajar.

1.2 Melaksanakan tugas harian kelas

Rata-rata butir 1 = P 4

1. NAMA GURU : AJI SULARSO

2. SEKOLAH : SD NEGERI 3 PEKUNCEN

3. KELAS : V (LIMA)

4. MATA PELAJARAN : BAHASA INDONESIA

5. WAKTU : 2 JAM PELAJARAN

6. PELAKSANAAN : JUMAT, 24 MEI 2013

√

√



216

2. Melaksanakan kegiatan pembelajaran

2.1 Memulai kegiatan pembelajaran

2.2 Melaksanakan jenis kegiatan pembelajaran

CTL  yang sesuai dengan tujuan, peserta didik,

situasi, dan lingkungan

2.3 Menggunakan alat bantu (media)

pembelajaran kontekstual yang sesuai

dengan tujuan, peserta didik, situasi, dan

lingkungan

2.4 Melaksanakan kegiatan pembelajaran

dalam urutan yang logis

2.5 Melaksanakan kegiatan pembelajaran

secara individual, kelompok, atau klasikal

2.6 Mengelola waktu pembelajaran

secara efisien

Rata-rata butir 2 = Q

3. Mengelola interaksi kelas

3.1 Memberi petunjuk dan penjelasan

yang berkaitan dengan isi pembelajaran

3.2 Menangani pertanyaan dan

respon peserta didik

3.3 Menggunakan ekspresi lisan, tulisan,

isyarat dan gerakan badan

3.4 Memicu dan memelihara keterlibatan

peserta didik

3.5 Memantapkan penguasaan materi

Pembelajaran

Rata-rata butir 3 = R

3,
5

3,6

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√



217

4. Bersikap terbuka dan luwes serta membantu

mengembangkan sikap positif peserta didik terhadap belajar.

4.1 Menunjukkan sikap ramah,

hangat, luwes, terbuka, penuh

pengertian, dan sabar kepada peserta didik

4.2 Menunjukkan kegairahan mengajar

4.3 Mengembangkan hubungan antar-

pribadi yang sehat dan serasi

4.4 Membantu peserta didik menyadari

kelebihan dan kekurangannya

4.5 Membantu peserta didik menumbuhkan

kepercayaan diri

Rata-rata butir 4 = S

5. Mendemonstrasikan kemampuan khusus

dalam pembelajaran mata pelajaran tertentu

5.1 Mendemondstrasikan penguasaan materi

Bahasa Indonesia.

5.2 Mengembangkan kemampuan peserta didik

untuk berkomunikasi dan bernalar.

5.3 Memberikan latihan keterampilan berbahasa.

5.4 Peka terhadap kesalahan penggunaan

istilah teknis.

5.5 Memupuk kegemaran membaca.

5.6 Melaksanakan kemampuan khusus dalam

mata pelajaran Bahasa Indonesia

dengan pendekatan pembelajaran CTL

5.6.1  Konstruktivisme

5.6.2  Bertanya

5.6.3  Menemukan

5.6.4  Masyarakat belajar

3,8

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√
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5.6.5 Refleksi

5.6.6  Permodelan

5.6.7  Penilaian sebenarnya

Rata-rata butir 5= T

6. Melaksanakan evaluasi proses dan

hasil belajar

6.3 Melaksanakan penilaian selama

proses pembelajaran

6.4 Melaksanakan penilaian pada

akhir pembelajaran

Rata-rata butir 6 = U

7. Kesan umum kinerja guru/ calon/ guru

7.1 Keefektifan proses pembelajaran

7.2 Penggunaan bahasa Indonesia tepat

7.3 Peka terhadap kesalahan berbahasa peserta

didik

7.4 Penampilan guru dalam pembelajaran

Rata-rata butir 7 = V

4

4

3,5

Nilai APKG II = 0

P + Q + R + S + T + U + V (100)       2640
O = = = 94,28

7x4 28

√

√

√

√

√

√

√

√

√
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Lampiran  21

ALAT PENILAIAN KINERJA GURU (APKG) II

Pelaksanaan Pembelajaran Siklus II Pertemuan 2

PETUNJUK

1. Amatilah dengan cermat kegiatan pembelajaran yang sedang berlangsung.

2. Pusatkan perhatian Anda pada kemampuan guru dalam mengelola kegiatan

pembelajaran, serta dampaknya pada diri peserta didik.

3. Nilailah kemampuan guru tersebut dengan menggunakan butir-butir penilaian

di bawah ini.

4. Khusus untuk butir 5, yaitu mendemonstrasikan kemampuan khusus dalam

pembelajaran, pilih salah satu butir penilaian yang sesuai dengan mata

pelajaran yang sedang diajarkan.

5. Nilailah guru sesuai aspek kemampuan berikut.

1. Mengelola ruang dan fasilitas pembelajaran.

1 2 3 4
1.1 Menyiapkan alat, media,

dan sumber belajar.

1.2 Melaksanakan tugas harian kelas

Rata-rata butir 1 = P 4

1. NAMA GURU : AJI SULARSO

2. SEKOLAH : SD NEGERI 3 PEKUNCEN

3. KELAS : V (LIMA)

4. MATA PELAJARAN : BAHASA INDONESIA

5. WAKTU : 2 JAM PELAJARAN

6. PELAKSANAAN : SELASA, 28 MEI 2013

√

√
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2. Melaksanakan kegiatan pembelajaran

2.1 Memulai kegiatan pembelajaran

2.2 Melaksanakan jenis kegiatan pembelajaran

CTL  yang sesuai dengan tujuan, peserta didik,

situasi, dan lingkungan

2.3 Menggunakan alat bantu (media)

pembelajaran kontekstual yang sesuai

dengan tujuan, peserta didik, situasi, dan

lingkungan

2.4 Melaksanakan kegiatan pembelajaran

dalam urutan yang logis

2.5 Melaksanakan kegiatan pembelajaran

secara individual, kelompok, atau klasikal

2.6 Mengelola waktu pembelajaran

secara efisien

Rata-rata butir 2 = Q

3. Mengelola interaksi kelas

3.1 Memberi petunjuk dan penjelasan

yang berkaitan dengan isi pembelajaran

3.2 Menangani pertanyaan dan

respon peserta didik

3.3 Menggunakan ekspresi lisan, tulisan,

isyarat dan gerakan badan

3.4 Memicu dan memelihara keterlibatan

peserta didik

3.5 Memantapkan penguasaan materi

Pembelajaran

Rata-rata butir 3 = R

3,83

3,8

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√
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4. Bersikap terbuka dan luwes serta membantu

mengembangkan sikap positif peserta didik terhadap belajar.

4.1 Menunjukkan sikap ramah,

hangat, luwes, terbuka, penuh

pengertian, dan sabar kepada peserta didik

4.2 Menunjukkan kegairahan mengajar

4.3 Mengembangkan hubungan antar-

pribadi yang sehat dan serasi

4.4 Membantu peserta didik menyadari

kelebihan dan kekurangannya

4.5 Membantu peserta didik menumbuhkan

kepercayaan diri

Rata-rata butir 4 = S

5. Mendemonstrasikan kemampuan khusus

dalam pembelajaran mata pelajaran tertentu

5.1 Mendemondstrasikan penguasaan materi

Bahasa Indonesia.

5.2 Mengembangkan kemampuan peserta didik

untuk berkomunikasi dan bernalar.

5.3 Memberikan latihan keterampilan berbahasa.

5.4 Peka terhadap kesalahan penggunaan

istilah teknis.

5.5 Memupuk kegemaran membaca.

5.6 Melaksanakan kemampuan khusus dalam

mata pelajaran Bahasa Indonesia

dengan pendekatan pembelajaran CTL

5.6.1  Konstruktivisme

5.6.2  Bertanya

5.6.3  Menemukan

5.6.4  Masyarakat belajar

3,8

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√
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5.6.5 Refleksi

5.6.6  Permodelan

5.6.7  Penilaian sebenarnya

Rata-rata butir 5= T

6. Melaksanakan evaluasi proses dan

hasil belajar

6.1 Melaksanakan penilaian selama

proses pembelajaran

6.2 Melaksanakan penilaian pada

akhir pembelajaran

Rata-rata butir 6 = U

7. Kesan umum kinerja guru/ calon/ guru

7.1 Keefektifan proses pembelajaran

7.2 Penggunaan bahasa Indonesia tepat

7.3 Peka terhadap kesalahan berbahasa peserta

didik

7.4 Penampilan guru dalam pembelajaran

Rata-rata butir 7 = V

4

4

3,85

Nilai APKG II = 0

P + Q + R + S + T + U + V (100)       2728
O = = = 97,42

7x4 28

√

√

√

√

√

√

√

√

√
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Lampiran 22

Rekapitulasi Hasil Pengamatan Performansi Guru Pada Siklus II

No Aspek Penilaian
Nilai Rata-

rata
Bobot Jumlah

Pert. 1 Pert. 2

1
Kemampuan guru
dalam menyusun
RPP

97,5 97,5 1 97,5

2
Kemampuan guru
dalam pelaksanaan
pembelajaran

94,28 97,42 95,85 2 191,7

Jumlah 3 289,2
Nilai Akhir 95,33 97,45 96,4 96,4

Kategori A



224

Lembar Pengamatan Aktivitas Belajar Peserta Didik

Siklus II Pertemuan 1

Petunjuk :

Berdasarkan pengamatan observer dan guru terhadap aspek penilaian aktivitas peserta didik dalam pembelajaran Bahasa

Indonesia, berilah tanda cek (√) pada kolom yang tersedia sesuai dengan hasil pengamatan.

No Nama
Aspek yang dinilai ∑ Nilai

A B C D E F G
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1 Anggi Setiawan √ √ √ √ √ √ √ 19 68
2 Artoto √ √ √ √ √ √ √ 19 68
3 Heri Rahma Sutanto √ √ √ √ √ √ √ 19 68
4 Endah Margi Saputra √ √ √ √ √ √ √ 19 68
5 Robi Romansyah √ √ √ √ √ √ √ 24 86
6 Fina Indiawati √ √ √ √ √ √ √ 18 64
7 Lilis Setiowati √ √ √ √ √ √ √ 19 68
8 Bagas Sutrimo √ √ √ √ √ √ √ 20 71
9 Kartika Ari Santi √ √ √ √ √ √ √ 20 71

10 Noeryanto √ √ √ √ √ √ √ 22 79
11 Reza Kartika √ √ √ √ √ √ √ 26 93
12 Nia Aprilia √ √ √ √ √ √ √ 18 64
13 Aji Setiawan √ √ √ √ √ √ √ 19 68
14 Dimas Ariyanda √ √ √ √ √ √ √ 27 96
15 Sri Nur Darojah √ √ √ √ √ √ √ 20 71
16 Yus Trianingsih √ √ √ √ √ √ √ 22 79
17 Defita Hefih √ √ √ √ √ √ √ 18 64
18 Tiara Dian Antasha √ √ √ √ √ √ √ 20 71
19 Iis Puspita Sari √ √ √ √ √ √ √ 24 86
20 Hanan Winda A. √ √ √ √ √ √ 19 68
21 Bagus Anton Saputra √ √ √ √ √ √ 21 75
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Keterangan:

A. Keantuasiasan peserta didik untuk mengikuti kegiatan pembelajaran.

B. Keberanian peserta didik dalam bertanya.

C. Kemampuan peserta didik dalam mempresentasikan hasil kerjanya.

D. Kemampuan peserta didik bekerjasama dalam kelompok.

E. Keberanian peserta didik dalam mengemukakan pendapat.

F. Kemampuan peserta didik dalam menindaklanjuti pengetahuan yang diperoleh.

G. Ketekunan peserta didik dalam menyelesaikan tugas yang diberikan guru.
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Lembar Pengamatan Aktivitas Belajar Peserta Didik

Siklus II Pertemuan 2

Petunjuk :

Berdasarkan pengamatan observer dan guru terhadap aspek penilaian aktivitas peserta didik dalam pembelajaran Bahasa
Indonesia, berilah tanda cek (√) pada kolom yang tersedia sesuai dengan hasil pengamatan.

No Nama
Aspek yang dinilai ∑ Nilai

A B C D E F G
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1 Anggi Setiawan √ √ √ √ √ √ √ 21 75
2 Artoto √ √ √ √ √ √ √ 21 75
3 Heri Rahma Sutanto √ √ √ √ √ √ √ 25 89
4 Endah Margi Saputra √ √ √ √ √ √ √ 23 82
5 Robi Romansyah - -
6 Fina Indiawati √ √ √ √ √ √ √ 26 93
7 Lilis Setiowati √ √ √ √ √ √ √ 21 75
8 Bagas Sutrimo √ √ √ √ √ √ √ 24 87
9 Kartika Ari Santi √ √ √ √ √ √ √ 24 87
10 Noeryanto √ √ √ √ √ √ √ 26 93
11 Reza Kartika √ √ √ √ √ √ √ 26 93
12 Nia Aprilia √ √ √ √ √ √ √ 22 79
13 Aji Setiawan √ √ √ √ √ √ √ 25 89
14 Dimas Ariyanda √ √ √ √ √ √ √ 27 96
15 Sri Nur Darojah √ √ √ √ √ √ √ 26 93
16 Yus Trianingsih √ √ √ √ √ √ √ 26 93
17 Defita Hefih √ √ √ √ √ √ √ 22 79
18 Tiara Dian Antasha √ √ √ √ √ √ √ 24 87
19 Iis Puspita Sari √ √ √ √ √ √ √ 26 93
20 Hanan Winda A. √ √ √ √ √ √ √ 23 82
21 Bagus Anton Saputra √ √ √ √ √ √ √ 25 89
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Keterangan:

A. Keantuasiasan peserta didik untuk mengikuti kegiatan pembelajaran.

B. Keberanian peserta didik dalam bertanya.

C. Kemampuan peserta didik dalam mempresentasikan hasil kerjanya.

D. Kemampuan peserta didik bekerjasama dalam kelompok.

E. Keberanian peserta didik dalam mengemukakan pendapat.

F. Kemampuan peserta didik dalam menindaklanjuti pengetahuan yang diperoleh.

G. Ketekunan peserta didik dalam menyelesaikan tugas yang diberikan guru.
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Lampiran 25

Rekapitulasi Hasil Pengamatan Aktivitas Peserta Didik Pada Siklus II

No Rentang Skor Frekuensi Jumlah Skor %
Persentase

Keaktifan Peserta
didik

1 21-28 15 370 71,43

PK = x100

= 79,93

2 17-20 6 100 28,57
3 13-16 0 0 0
4 9-12 0 0 0
5 < 8 0 0 0

Jumlah 21 470 100
Kriteria Sangat tinggi
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Lampiran 26

Hasil Belajar Peserta Didik Pada Siklus II

NO NAMA L/P NILAI

1 Anggi Setiawan L 76

2 Artoto L 75

3 Heri Rahma Sutanto L 85

4 Endah Margi Saputra L 79

5 Robi Romansyah L 0

6 Fina Indiawati P 98

7 Lilis Setiowati P 75

8 Bagas Sutrimo L 80

9 Kartika Ari Santi P 82

10 Noeryanto L 98

11 Reza Kartika P 96

12 Nia Aprilia P 78

13 Aji Setiawan L 86

14 Dimas Ariyanda L 100

15 Sri Nur Darojah P 94

16 Yus Trianingsih P 96

17 Defita Nefin P 77

18 Tiara Dian Antasha P 84

19 Iis Puspita Sari P 96

20 Hanan Winda Aprilianti P 79

21 Bagus Anton Saputra L 88
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Lampiran 27

Rekapitulasi Hasil Belajar Peserta Didik Pada Siklus II

No Nilai Kategori f Jumlah % Rata-rata

1 90-100 Sangat Baik 7 678 35 172220
= 86,1

2 80-89 Baik 6 505 30

3 70-79 Cukup 7 539 35

4 60-69 Kurang 0 0 0

5 < 59 Sangat Kurang 0 0 0

Jumlah 20 1722 100



231

Lampiran 28

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PENDIDIKAN

UPK KECAMATAN JATILAWANG
SD NEGERI 3 PEKUNCEN

Alamat : Jl. Balai Desa No. 2 Pekuncen Jatilawang KP. 53174

SURAT KETERANGAN
Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala SD Negeri 3 Pekuncen, dengan ini
menyatakan bahwa:
Nama : Aji Sularso
NIM : 1401409329
Jurusan/ Prodi : PGSD/S1
Judul Skripsi : PENINGKATAN KUALITAS PEMBELAJARAN UNSUR

CERITA RAKYAT MELALUI MODEL CONTEXTUAL
TEACHING AND LEARNING (CTL) PADA PESERTA
DIDIK KELAS V SEKOLAH DASAR NEGERI 3
PEKUNCEN KECAMATAN JATILAWANG

Benar-benar telah  melaksanakan penelitian di SD Negeri 3 Pekuncen, Kecamatan
Jatilawang sejak tanggal 23 April 2013.

Surat keterangan ini dikeluarkan guna melengkapi pernyataan untuk memperoleh
gelar Sarjana Pendidikan Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya.
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Lampiran 29

Dokumentasi Penelitian

Peneliti mempersiapkan media pembelajaran

Kegiatan Apersepsi dan Eksplorasi
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Kegiatan Elaborasi, peserta didik melakukan diskusi

Kegiatan Elaborasi, peserta didik mempresentasikan hasil diskusi
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Kegiatan Eksplorasi, peserta didik menuliskan pengetahuan yang
dimilikinya

Media pembelajaran berupa gambar makam bonokeling dan keris
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Kegiatan Konfirmasi, peneliti bersama peserta didik membuat kesimpulan
materi pelajaran

Peneliti meberikan pekerjaan rumah (PR)
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Peserta didik mengerjakan tes formatif
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